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NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o změně jednacího řádu Evropského parlamentu o provádění evropské občanské 
iniciativy
(2011/2302(REG))

Evropský parlament,

– s ohledem na návrhy změny jednacího řádu B7-0539/2011 a B7–0732/2011,

– s ohledem na články 211 a 212 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti (A7-0000/2012),

1. rozhoduje o změně jednacího řádu, jak je uvedeno níže;

2. upozorňuje, že změny vstupují v platnost prvním dnem příštího dílčího zasedání;

3. vyzývá místopředsedu Evropského parlamentu odpovědného za občanské iniciativy, 
předsedu Konference předsedů výborů a zpravodajku výše uvedené zprávy spolu se 
zástupci ostatních politických skupin, které jmenovala Konference předsedů, aby se 
s Komisí dohodli o prováděcích pravidlech nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě1, pokud jde o spolupráci obou 
orgánů při pořádání a průběhu veřejných slyšení a pokud jde o zajištění náhrady výdajů 
souvisejících s těmito slyšeními;  žádá, aby byly tyto postupy stanoveny v rámci 
interinstitucionální dohody, která bude moci být začleněna do rámcové dohody o vztazích 
mezi Evropským parlamentem a Komisí při její další revizi; je připraven uhradit náklady 
za poskytnutí jednacích místností a tlumočení na veřejná slyšení, pokud Komise uhradí 
cestovní a pobytové náklady účastníků;

4. vyzývá své předsednictvo a svého generálního tajemníka, aby přijali příslušná opatření 
s cílem poskytnout místopředsedovi odpovědnému za občanské iniciativy nezbytnou 
podporu tak, aby byl schopen plnit povinnosti, které jsou mu touto změnou jednacího řádu
svěřeny, zejména povinnosti týkající se fungování jednotného správního vstupu;

5. domnívá se, že je třeba vybízet poslance, aby byli přítomni na slyšeních týkajících se 
občanských iniciativ; 

6. pověřuje svého předsedu, aby pro informaci předal toto rozhodnutí Radě a Komisi.

                                               
1 Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1.
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Pozměňovací návrh 1

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 197 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 197a
Veřejné slyšení v souvislosti s občanskou 

iniciativou
1. Místopředseda Evropského parlamentu 
odpovědný za občanské iniciativy 
zajišťuje jménem předsedy spojení 
s občany, zájmovými svazy a občanskou 
společností, pokud jde o otázky týkající se 
občanských iniciativ.
2. Konference předsedů výborů zajišťuje 
koordinaci veřejných slyšení stanovených 
v článku 11 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 
o občanské iniciativě. Zajišťuje spojení 
s Komisí a případně s dalšími orgány 
a institucemi Unie, aby pořádání a průběh 
veřejných slyšení odpovídaly příslušným 
a standardním podmínkám.
Pokud Konference předsedů výborů 
projednává otázku týkající se veřejných 
slyšení, vyzve místopředsedu Evropského 
parlamentu odpovědného za občanské 
iniciativy, aby se na její činnosti podílel 
s poradním hlasem.
3. Poté, co Komise zveřejnila občanskou 
iniciativu v příslušném registru v souladu 
s čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 
č. 211/2011, předseda Konference 
předsedů výborů:
a) prověří, zda jsou organizátoři Komisí 
přijati na patřičné úrovni v souladu 
s čl.10 odst. 1 písm. b) nařízení,
b) určí po konzultaci s Konferencí 
předsedů výborů výbor příslušný 
k pořádání veřejného slyšení,
c) na žádost předsedy výboru příslušného 
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pro petice může povolit účast členů 
předsednictva a koordinátorů tohoto 
výboru na pořádání veřejného slyšení,
d) dbá na to, aby se Komise na pořádání 
veřejného slyšení řádně podílela a aby 
byla při té příležitosti zastoupena na 
patřičné úrovni, a
e) po společné dohodě s předsedou 
příslušného výboru stanoví datum vhodné 
pro pořádání veřejného slyšení do tří 
měsíců od předložení iniciativy Komisi 
v souladu s článkem 9 nařízení (EU) 
č. 211/2011.
4. Na tato veřejná slyšení se nevztahuje 
čl. 23 odst. 9.
5. Pokud jsou splněny podmínky 
stanovené v článcích 50 nebo 51, použijí 
se tato ustanovení obdobně. V tom případě 
může Konference předsedů výborů vyzvat 
místopředsedu Evropského parlamentu 
odpovědného za občanské iniciativy, aby 
veřejnému slyšení předsedal.
6. Příslušný výbor uspořádá veřejné 
slyšení v Evropském parlamentu, 
případně ve spolupráci s ostatními orgány 
a institucemi Unie, které si přejí se jej 
zúčastnit.
Výbor vyzve organizátory občanské 
iniciativy, nebo jejich reprezentativní 
delegaci, aby iniciativu předložili na tomto 
slyšení.
Veřejného slyšení se může účastnit 
kterýkoli poslanec, který projeví zájem.
Při zahájení veřejného slyšení může 
místopředseda Evropského parlamentu 
odpovědný za občanské iniciativy 
vystoupit s projevem. 
7. Po předběžném souhlasu místopředsedy 
Evropského parlamentu odpovědného za 
občanské iniciativy mohou být uhrazeny 
cestovní a pobytové výdaje za účast 
představitelů pozvaných na veřejné 
slyšení, a to v rámci předpisů schválených 
předsednictvem a za podmínek 
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dohodnutých s Komisí.

Or. fr

Odůvodnění

Je vhodné zařadit ustanovení o veřejných slyšeních do hlavy VII, kapitoly 2, neboť slyšení 
probíhá v rámci činnosti příslušného výboru.

Pozměňovací návrh 2

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 203 a

Původní znění

Článek 203a

Občanská iniciativa

Pozměňovací návrh

Článek 203a

Občanská iniciativa

Pokud je Parlament informován, že 
Komise byla vyzvána k předložení návrhu 
právního aktu podle čl. 11 odst. 4 Smlouvy 
o Evropské unii, Petiční výbor ověří, zda 
tento akt může svou povahou ovlivnit jeho 
činnost, a případně o něm informuje 
organizátory, kteří předložili petice 
k souvisejícím tématům.

Pokud je Parlament informován, že 
Komise byla vyzvána k předložení návrhu 
právního aktu podle čl. 11 odst. 4 Smlouvy 
o Evropské unii a v souladu s nařízením 
EU č. 211/2011, výbor příslušný pro 
petice ověří, zda tento akt může svou 
povahou ovlivnit jeho činnost, a případně 
o něm informuje organizátory, kteří 
předložili petice k souvisejícím tématům.

Návrhy občanské iniciativy, které byly
zaregistrovány v souladu s článkem 4 
nařízení (EU) č. 211/2011, které však 
nemohou být předloženy Komisi v souladu 
s článkem 9 nařízení, neboť nebyly 
dodrženy všechny podstatné postupy 
a podmínky, může přezkoumat výbor 
příslušný pro petice, pokud s domnívá, že 
je vhodné jejich pokračování. Články 201, 
202 a 203 se použijí obdobně.

Or. fr

Odůvodnění

S ohledem na konkrétní zkušenost výboru PETI v této oblasti je vhodné mu umožnit, aby 
politickou cestou pokračoval v iniciativách, které si to zaslouží, ale které nebyly úspěšné.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Evropský parlament dne 15. prosince 2010 velkou většinou (628 hlasů pro, 15 proti, 24 se 
zdrželo) v prvním čtení přijal zprávu o návrhu nařízení o občanské iniciativě. Tento výsledek 
jasně ukazuje výrazný konsensus týkající se tohoto nového nástroje participativní demokracie 
na evropské úrovni.

Občanská iniciativa bude silným nástrojem, který bude evropským občanům k dispozici, aby 
mohli předkládat náměty k zařazení na pořad jednání Unie. Zavedla ji Smlouva o ústavě pro 
Evropu a poté Lisabonská smlouva s cílem svěřit občanům pravomoc předkládat politické 
iniciativy, kterou již disponuje Rada ministrů a Evropský parlament.

Cílem je především poskytnout občanům prostředek pro vyjádření jejich názorů, který jim 
umožní upozornit evropské orgány na určité otázky, které občany zajímají. Tato témata se 
mohou týkat např. obtíží, jimž čelí ve svém každodenním životě a kterým podle jejich názoru 
není věnována dostatečná pozornost či podpora. Tato možnost doplní přímé spojení mezi 
občany a orgány a zajistí, že orgány Evropské unie budou projednávat konkrétní problémy, 
které jsou podle občanů důležité. Dalším cílem evropské občanské iniciativy je podpořit širší 
přeshraniční diskuse v rámci EU. 

Evropský parlament bude moci k dosahování těchto cílů přispívat pomocí využívání všech 
prostředků, jimiž disponuje na podporu občanských iniciativ podle své volby, a to zejména 
pořádáním veřejných slyšení.

Pokud jde o tato veřejná slyšení, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze 
dne 16. února 2011 o občanské iniciativě v článku 11 stanoví: „Pokud jsou splněny podmínky 
čl. 10 odst. 1 písm. a) a b), je organizátorům ve lhůtě stanovené v čl. 10 odst. 1 písm. c) 
poskytnuta možnost představit občanskou iniciativu na veřejném slyšení. Komise a Evropský 
parlament zajistí pořádání tohoto slyšení v Evropském parlamentu, popřípadě společně 
s dalšími orgány a institucemi Unie, které se jej budou chtít zúčastnit, a zastoupení Komise na 
odpovídající úrovni.“ 

Nařízení č. 211/2011 bude použitelné od 1. dubna 2012. Je proto vhodné změnit jednací řád 
Evropského parlamentu tak, aby byla k dispozici ustanovení nutná pro pořádání a průběh 
těchto slyšení. 

Za účelem zahájení postupu změn zpravodajka a její bývalý spoluzpravodaj pan Alain 
Lamassoure předložili pozměňovací návrhy v souladu s článkem 212 jednacího řádu. Tento 
návrh zprávy je součástí pokračování tohoto postupu.

Pokud jde o návrhy, které návrh obsahuje, jeví se nám nejprve jako nutné a užitečné zavést 
„jednotné kontaktní místo“, aby se tak zjednodušil konkrétní aspekt související s občanskými 
iniciativami, tj. výměna názorů a dialog s občany, zájmovými svazy a občanskou společností 
v duchu článku 11 Smlouvy o Evropské unii. Tuto funkci bude moci plnit místopředseda 
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odpovědný za občanské iniciativy, pokud bude mít nezbytnou administrativní podporu. 
Navrhujeme také, aby místopředseda předsedal delegaci pro jednání s Evropskou komisí za 
účelem dohody o podmínkách uplatňování nařízení (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě, 
pokud jde o spolupráci obou orgánů při pořádání veřejných slyšení a v jejich průběhu 
a o zajištění náhrady výdajů souvisejících s těmito slyšeními. Tyto podmínky by mohly být 
stanoveny v rámci interinstitucionální dohody, která bude moci být začleněna do rámcové 
dohody mezi Evropským parlamentem a Komisí při její příští revizi.

Pokud Konference předsedů výborů projednává otázku týkající se veřejných slyšení, jeví 
se nám jako logické a užitečné, aby přizvala místopředsedu odpovědného za občanské 
iniciativy s poradním hlasem. Pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 50 nebo 51, 
mohla by Konference předsedů výborů místopředsedu odpovědného za občanské iniciativy 
také vyzvat, aby veřejnému slyšení předsedal. Navrhujeme také, aby místopředseda mohl při 
zahájení veřejného slyšení vystoupit s projevem před zástupci organizátorů iniciativy. 
Z finančního hlediska navrhujeme, aby byl před každým pozváním od předsedy příslušného 
výboru vyžadován předběžný souhlas místopředsedy odpovědného za občanské iniciativy, 
pokud jde o účastníky slyšení, jimž jsou hrazeny cestovní a pobytové výdaje související 
s jejich účastí. Místopředseda bude zejména dbát na dodržování limitů v rámci předpisů, které 
schválilo předsednictvo, a podmínek dohodnutých s Evropskou komisí. 

Pokud jde o úlohu Konference předsedů výborů, týkají se naše návrhy průřezových 
i konkrétních činností. Průřezovou funkcí Konference by bylo zajišťovat koordinaci veřejných 
slyšení souvisejících s občanskými iniciativami. Konference by měla vést dialog s Evropskou 
komisí a případně s dalšími orgány a institucemi Unie, aby byly zajištěny podmínky vhodné 
pro pořádání a průběh slyšení. 

Konkrétní funkce Konference se projeví ve chvíli, kdy Komise zveřejňuje občanskou 
iniciativu v registru v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 211/2011. Aby tento 
postup nebyl příliš nákladný, je vhodné, aby předseda Konference vykonával povinnosti 
stanovené v nařízení, případně po konzultaci s Konferencí. Proto by předseda měl prověřit, 
zda organizátoři iniciativy byli Komisí přijati na patřičné úrovni v souladu s čl. 10 odst. 1 
písm. b) nařízení 211/2011. Předseda by také měl po konzultaci s Konferencí předsedů výborů 
určit výbor příslušný k pořádání veřejného slyšení. Předseda, jakožto vhodný partner pro 
jednání s evropskými komisaři, by měl dbát na to, aby se Komise na pořádání slyšení řádně 
podílela a aby byla na slyšení zastoupena na patřičné úrovni. Praktickým aspektem činností 
souvisejících se slyšením bude stanovit po společné dohodě s předsedou příslušného výboru 
datum vhodné pro pořádání slyšení do tří měsíců od předložení iniciativy Komisi v souladu 
s článkem 9 nařízení 211/2011.

Po ukončení těchto přípravných činností příslušný výbor uspořádá veřejné slyšení 
v Evropském parlamentu, případně ve spolupráci s ostatními orgány a institucemi Unie, které 
si přejí se jej zúčastnit. Výbor vyzve organizátory občanské iniciativy, nebo jejich 
reprezentativní delegaci, aby iniciativu předložili na veřejném slyšení. Důvod tohoto návrhu 
je velmi prostý: Organizátoři, jimž se podaří shromáždit nejméně jeden milion podpisů, budou 
tuto namáhavou práci dělat proto, aby mohli změnit nebo reformovat právo Unie v některých 
oblastech odvětvové politiky, jako jsou práva žen, rovnost příležitostí, rybolov, doprava, 
životní prostředí, zemědělství a podobně. Zaslouží si přinejmenším, aby jim byla poskytnuta 
možnost předložit argumenty poslancům, kteří v této oblasti již mají zkušenosti a jsou 
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skutečně schopni ovlivnit budoucnost dané odvětvové politiky, to znamená členům 
příslušného výboru.

Avšak s ohledem na konkrétní zkušenost výboru příslušného pro petice by měla být úloha 
tohoto výboru stanovena při změně jednacího řádu. Za prvé by se mohlo předsednictvo 
a koordinátoři výboru na žádost svého předsedy podílet na pořádání slyšení. Dále by bylo 
vhodné poskytnout možnost pokračovat politickou cestou v iniciativách, které si to zaslouží, 
ale které nebyly úspěšné. Občanské iniciativy zaregistrované v souladu s nařízením (EU) 
č. 211/2011, které však nemohou být předloženy Komisi v souladu s článkem 9 nařízení, 
neboť nebyly dodrženy všechny podstatné postupy a podmínky, by tudíž mohl přezkoumat 
příslušný výbor, pokud se domnívá, že je vhodné v nich pokračovat.

A na závěr, abychom se vyhnuli zklamání a frustraci (které mohou být přímým důsledkem 
vysokých očekávání spojených s evropskou občanskou iniciativou), vaše zpravodajka by ráda 
připomněla, že ne všechny úspěšné iniciativy povedou k tomu, že Komise předloží 
legislativní návrh. Komise zůstává totiž i nadále jediným orgánem, který má právo 
legislativního podnětu, a v konečném důsledku to bude právě ona, kdo rozhodne o krocích, 
které budou podniknuty v návaznosti na úspěšnou občanskou iniciativu. 

Úspěch veřejného slyšení v Evropském parlamentu bude moci přispět k úspěchu občanské 
iniciativy, aniž by jej však mohl zaručit.
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24.10.2011

NÁVRH ZMĚNY JEDNACÍHO ŘÁDU EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
B7-0539/2011

který v souladu s článkem 212 jednacího řádu

Vložení nového článku 197a / změna článku 203a (provádění nařízení o evropské občanské 
iniciativě)

předložili Zita Gurmai, Alain Lamassoure
B7-0539/2011

Obecné odůvodnění

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské 
iniciativě se použije od 1. dubna 2012. Článek 11 o veřejném slyšení stanoví: „Pokud jsou 
splněny podmínky čl. 10 odst. 1 písm. a) a b), je organizátorům ve lhůtě stanovené v čl. 10 
odst. 1 písm. c) poskytnuta možnost představit občanskou iniciativu na veřejném slyšení. 
Komise a Evropský parlament zajistí pořádání tohoto slyšení v Evropském parlamentu, 
popřípadě společně s dalšími orgány a institucemi Unie, které se jej budou chtít zúčastnit, 
a zastoupení Komise na patřičné úrovni.“ Je tudíž vhodné změnit jednací řád Evropského 
parlamentu tak, aby v okamžiku, kdy se začne používat nařízení 211/2011, byla nezbytná 
ustanovení již přijatá.

Vložení nového článku 197a (provádění nařízení o evropské občanské iniciativě)

Pozměňovací návrh 1

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 197 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 197a
Veřejné slyšení v souvislosti s občanskou 

iniciativou
1. Jakmile Komise v souladu s čl. 10 
odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 211/20111

zveřejní občanskou iniciativu v registru, 
iniciativa se zapíše do pořadu jednání 
příští schůze Konference předsedů výborů. 
Předseda Konference předsedů výborů po 
konzultaci s ní určí výbor příslušný 
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k pořádání veřejného slyšení podle článku 
11 nařízení (EU) č. 211/2011.
Na tato slyšení se nevztahuje čl. 23 odst. 9.
Pokud jsou splněny podmínky stanovené 
v článku 50, uplatní se obdobně postup 
s přidruženými výbory.
2. Příslušný výbor naváže vztahy 
s Evropskou komisí a případně s dalšími 
orgány a institucemi Unie a ověří, zda je 
splněna podmínka uvedená v čl. 10 odst. 1 
písm. b) nařízení (EU) č. 211/2011.
3. Příslušný výbor v souladu s článkem 9 
nařízení (EU) č. 211/2011 uspořádá do tří 
měsíců od předložení iniciativy Komisi 
veřejné slyšení v Evropském parlamentu, 
popřípadě společně s dalšími orgány 
a institucemi Unie, které se jej budou chtít 
zúčastnit. Příslušný výbor zajistí, aby byla 
Komise zastoupena na patřičné úrovni.
4. Příslušný výbor vyzve organizátory 
občanské iniciativy, nebo jejich 
reprezentativní delegaci, aby iniciativu 
předložili na veřejném slyšení.

Or. fr

Odůvodnění

Ustanovení týkající se slyšení je vhodné vložit do hlavy VII kapitoly 2, neboť se jedná 
o činnost výborů.

Změna článku 203a (provádění nařízení o evropské občanské iniciativě)

Pozměňovací návrh 2

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 203 a

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 203 a Článek 203a
Občanská iniciativa Občanská iniciativa

Pokud je Parlament informován, že 
Komise byla vyzvána k předložení návrhu 
právního aktu podle čl. 11 odst. 4 Smlouvy 

Pokud je Parlament informován, že 
Komise byla vyzvána k předložení návrhu 
právního aktu podle čl. 11 odst. 4 Smlouvy 



PR\892676CS.doc 13/17 PE478.388v02-00

CS

o Evropské unii, Petiční výbor ověří, zda 
tento akt může svou povahou ovlivnit jeho 
činnost, a případně o něm informuje 
organizátory, kteří předložili petice 
k souvisejícím tématům.

o Evropské unii a v souladu s nařízením 
EU č. 211/20111, Petiční výbor ověří, zda 
tento akt může svou povahou ovlivnit jeho 
činnost, a případně o něm informuje 
organizátory, kteří předložili petice 
k souvisejícím tématům.

Občanské iniciativy zaregistrované 
v souladu s nařízením (EU) č. 211/2011, 
které však nemohou být předloženy 
Komisi v souladu s článkem 9 nařízení, 
neboť nebyly dodrženy všechny podstatné 
postupy a podmínky, může Petiční výbor 
přezkoumat, pokud se domnívá, že je 
nezbytné jejich pokračování. Články 201, 
202 a 203 se použijí obdobně.
__________

1Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 
o občanské iniciativě (Úř. věst. L 65, 11. 3. 
2011, s.1).

Or. fr

Odůvodnění

S ohledem na konkrétní zkušenost Petičního výboru v této oblasti je vhodné jej oprávnit 
k tomu, aby politickou cestou pokračoval v iniciativách, které si to zaslouží, ale které nebyly 
úspěšné.
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NÁVRH ZMĚNY JEDNACÍHO ŘÁDU EVROPSKÉHO PARLAMENTU 
B7-0732/2011

který v souladu s článkem 212 jednacího řádu

Vložení nového článku 42a a nového článku 203a (provádění nařízení o evropské občanské 
iniciativě)

předložili Erminia Mazzoni Diana Wallis Gerald Häfner
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B7-0732/2011

Vložení nového článku 42a a nového článku 203a (provádění nařízení o evropské 
občanské iniciativě)

Obecné odůvodnění

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské 
iniciativě se použije ode dne 1. dubna 2012. V článku 11 o veřejných slyšeních se uvádí: 
„Pokud jsou splněny podmínky čl. 10 odst. 1 písm. a) a b), je organizátorům ve lhůtě 
stanovené v čl. 10 odst. 1 písm. c) poskytnuta možnost představit občanskou iniciativu na 
veřejném slyšení. Komise a Evropský parlament zajistí pořádání tohoto slyšení v Evropském 
parlamentu, popřípadě společně s dalšími orgány a institucemi Unie, které se jej budou chtít 
zúčastnit, a zastoupení Komise na patřičné úrovni.“ Jednací řád Evropského parlamentu je 
tedy nutno pozměnit, aby mohla být přijata nezbytná opatření, jakmile nařízení (EU) 
č. 211/2011 vstoupí v platnost.

Pozměňovací návrh 1

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 42 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 42a
Veřejné slyšení o občanské iniciativě

1. Jestliže občanská iniciativa shromáždí 
více než jeden milion podpisů z minimálně 
sedmi členských států a Komise ji 
v souladu s čl. 10 odst. 1 písm. a) nařízení 
(EU) č. 211/2011 zveřejní v registru 
a informuje o ní Evropský parlament, 
předseda Evropského parlamentu ji předá 
výboru, který je odpovědný za pořádání 
veřejných slyšení o občanské iniciativě.
2. Iniciativa je zařazena na pořad jednání 
další schůze Konference předsedů výborů, 
kterou je nutno o této skutečnosti 
informovat. Předseda Konference 
předsedů výborů po konzultaci 
s Konferencí určí náhradní stálé výbory, 
které se mohou veřejného slyšení rovněž 
účastnit.
Na tato slyšení se nevztahuje čl. 23 odst. 9.
3. Příslušný výbor naváže kontakt 
s Evropskou komisí a případně s dalšími 
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orgány a institucemi Evropské unie 
a ověří, zda byla splněna podmínka 
stanovená v čl. 10 odst. 1 písm. b) nařízení 
(EU) č. 211/2011.
4. Příslušný výbor uspořádá do tří měsíců 
po dni předání iniciativy Komisi a 
v souladu s článkem 9 nařízení (EU) 
č. 211/2011 veřejné slyšení v Evropském 
parlamentu, případně společně s dalšími 
orgány a institucemi Unie, jež si přejí 
zúčastnit se tohoto slyšení. Příslušný 
výbor zajistí, aby Komise byla zastoupena 
na patřičné úrovni.
5. Příslušný výbor vyzve organizátory 
občanské iniciativy nebo její zastupující 
delegaci, aby tuto iniciativu předložili na 
veřejném slyšení.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o slyšeních by měla být začleněna do hlavy II, pokud se týkají „Legislativních, 
rozpočtových a jiných postupů“, zejména pak „Ostatních postupů“.

Poznámka: změna si vyžádá následující úpravu bodu XX přílohy VII:

Výbor pro petice a občanská práva

Tento výbor je příslušný pro záležitosti týkající se:

1 petic;

2 pořádání veřejných slyšení v souvislosti s evropskou občanskou iniciativou;

3 vztahů s evropským veřejným ochráncem práv.

Pozměňovací návrh 2

Jednací řád Evropského parlamentu
Článek 203 a (nový)

Původní znění Pozměňovací návrh

Článek 203a
Občanská iniciativa
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Pokud je Parlament informován, že 
Komise byla vyzvána k předložení návrhu 
právního aktu podle čl. 11 odst. 4 Smlouvy 
o EU a v souladu s nařízením (EU) 
č. 211/2011 Výbor pro petice a občanská 
práva ověří, zda tento akt může svou 
povahou ovlivnit jeho činnost, a případně 
o něm informuje předkladatele, kteří 
předložili petice k souvisejícím tématům.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k povinnostem Výboru pro petice a občanská práva by tento výbor měl mít právo 
zajistit, aby občané EU a osoby pobývající na území EU, zejména předkladatelé petice, byli 
o evropské občanské iniciativě řádně informováni.


