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NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zmene a doplnení nariadenia Európskeho parlamentu, ktoré sa týka vykonávania 
európskej iniciatívy občanov
(2011/2302(REG))

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrhy na zmenu rokovacieho poriadku B7-0539/2011 a B7-0732/2011,

– so zreteľom na články 211 a 212 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci (A7-0000/2012),

1. sa rozhodol zmeniť svoj rokovací poriadok v zmysle nižšie uvedených zmien;

2. upozorňuje, že tieto zmeny nadobúdajú účinnosť v prvý deň nasledujúcej schôdze 
Európskeho parlamentu;

3. vyzýva podpredsedu Parlamentu zodpovedného za iniciatívy občanov, predsedu 
Konferencie predsedov výborov a spravodajkyňu tejto správy, aby sa spolu s 
predstaviteľmi ostatných politických skupín, ktorých určí Konferencia predsedov, 
dohodli s Komisiou na spôsoboch vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov1, pokiaľ ide o 
spoluprácu medzi týmito dvoma inštitúciami pri organizácii a priebeh verejných 
vypočutí, ako aj o náhradu s nimi spojených nákladov; žiada, aby sa tieto postupy určili v 
medziinštitucionálnej dohode, ktorá sa pri budúcej revízii môže začleniť do rámcovej 
dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou; je pripravený prevziať 
náklady na poskytnutie miestností a tlmočenia pri verejných vypočutiach, ak Komisia 
prevezme náklady na cestu a pobyt účastníkov;

4. vyzýva Predsedníctvo a generálneho tajomníka, aby prijali primerané opatrenia s cieľom 
poskytnúť podpredsedovi zodpovednému za iniciatívy občanov potrebnú podporu tak, aby 
mohol plniť úlohy, ktoré sú mu zverené na základe tejto zmeny nariadenia, najmä úlohy 
týkajúce sa fungovania jednotného administratívneho miesta vstupov;

5. domnieva sa, že by sa mala podporovať prítomnosť poslancov na vypočutiach, ktoré sa 
týkajú iniciatív občanov;

6. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a Komisii pre informáciu.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2011, s. 1.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 197a (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 197a
Verejné vypočutie v súvislosti s iniciatívou 

občanov
1. Podpredseda Parlamentu zodpovedný 
za iniciatívy občanov zabezpečuje v mene 
predsedu kontakty s občanmi, 
reprezentujúcimi združeniami a 
občianskou spoločnosťou v otázkach 
súvisiacich s iniciatívami občanov. 
2. Konferencia predsedov výborov 
zabezpečuje koordináciu v oblasti 
verejných vypočutí ustanovených v článku 
11 nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve 
občanov. 
Zabezpečuje kontakty s Komisiou a 
prípadne s ostatnými inštitúciami a 
orgánmi Únie, aby organizácia a priebeh 
verejných vypočutí zodpovedali náležitým 
a štandardizovaným podmienkam.
Ak Konferencia predsedov výborov skúma 
otázku súvisiacu s verejnými vypočutiami, 
vyzve podpredsedu Parlamentu 
zodpovedného za iniciatívy občanov, aby 
sa zúčastnil na týchto činnostiach v 
poradnej funkcii.
3. Po tom, ako Komisia uverejní iniciatívu 
občanov v príslušnom registri v súlade s 
článkom 10 ods. 1 písm. a) nariadenia 
(EÚ) č. 211/2011, predseda Konferencie 
predsedov výborov:
a) preskúma, či sú organizátori v Komisii 
prijatí na primeranej úrovni v súlade s 
článkom 10 ods. 1 písm. b) nariadenia;
b) po konzultácii s Konferenciou 
predsedov výborov určí výbor zodpovedný 
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za organizáciu verejného vypočutia;
c) na žiadosť predsedu výboru 
zodpovedného za otázky petícií môže 
schváliť účasť členov Predsedníctva a 
koordinátorov tohto výboru na organizácii 
verejného vypočutia;
d) dohliada na to, aby sa Komisia riadne 
podieľala na organizácii verejného 
vypočutia a aby bola pri tejto príležitosti 
zastúpená na primeranej úrovni; a
e) na základe spoločnej dohody s 
predsedom zodpovedného výboru určí 
vhodný dátum na zorganizovanie 
verejného vypočutia do troch mesiacov od 
dátumu predloženia iniciatívy Komisii v 
súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) č. 
211/2011.
4. Na tieto verejné vypočutia sa 
nevzťahuje článok 23 ods. 9.
5. Ak sú splnené podmienky stanovené v 
článku 50 alebo 51, uplatňujú sa tieto 
ustanovenia primerane. V tom prípade 
môže Konferencia predsedov výborov 
vyzvať podpredsedu Parlamentu 
zodpovedného za iniciatívy občanov, aby 
predsedal verejnému vypočutiu.
6. Verejné vypočutie v Parlamente 
organizuje zodpovedný výbor, v prípade 
potreby s inými inštitúciami a orgánmi 
Európskej únie, ktoré by sa chceli 
zúčastniť.
Zodpovedný výbor vyzve organizátorov 
iniciatívy občanov alebo ich 
reprezentujúcu delegáciu, aby na tomto 
vypočutí predstavili iniciatívu.
Na verejnom vypočutí sa môže zúčastniť 
každý poslanec, ktorý prejaví záujem.
7. S predchádzajúcim súhlasom 
podpredsedu Parlamentu zodpovedného 
za iniciatívy občanov sa môžu uhradiť 
náklady na cestu a pobyt spojené 
s účasťou zástupcov pozvaných na 
verejné vypočutie v rámci pravidiel 
prijatých Predsedníctvom a v súlade s 
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postupmi dohodnutými s Komisiou.

Or. fr

Odôvodnenie

Ustanovenia týkajúce sa vypočutí treba začleniť do hlavy VII kapitoly 2, pretože vypočutie sa 
koná v rámci činností zodpovedného výboru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 203a

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 203 a Článok 203 a 
Iniciatíva občanov Iniciatíva občanov

Keď je Parlament informovaný o tom, že 
Komisia bola vyzvaná, aby predložila 
návrh právneho aktu podľa článku 11 ods. 
4 Zmluvy o EÚ, Výbor pre petície overí, či 
to ovplyvní jeho činnosť, a v prípade 
potreby o tom informuje tých 
predkladateľov petícií, ktorí predložili 
petície týkajúce sa súvisiacich záležitostí.

Keď je Parlament informovaný o tom, že 
Komisia bola vyzvaná, aby predložila 
návrh právneho aktu podľa článku 11 ods. 
4 Zmluvy o EÚ a v súlade s nariadením 
(EÚ) 211/2011, výbor zodpovedný za 
otázky petícií overí, či to ovplyvní jeho 
činnosť, a v prípade potreby o tom 
informuje tých predkladateľov petícií, ktorí 
predložili petície týkajúce sa súvisiacich 
záležitostí.

Návrhy iniciatív občanov zaregistrované v 
súlade s nariadením (EÚ) č. 211/2011, 
ktoré sa však nemôžu predložiť Komisii v 
súlade s článkom 9 tohto nariadenia, 
pretože sa nedodržali všetky stanovené 
podstatné postupy a podmienky, môže 
preskúmať výbor zodpovedný za otázky 
petícií, ak sa domnieva, že preskúmanie je 
potrebné. Články 201, 202 a 203 sa 
použijú primerane.

Or. fr

Odôvodnenie

S ohľadom na konkrétne skúsenosti Výboru pre petície v tejto oblasti je vhodné umožniť mu 
vykonať politické preskúmanie iniciatív, ktoré si ho zaslúžia, ale ktoré neboli úspešné.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európsky parlament schválil správu o návrhu nariadenia o iniciatíve občanov v prvom čítaní 
15. decembra 2010 veľkou väčšinou hlasov (628 za, 15 proti, 24 sa zdržalo hlasovania). Tento 
výsledok jasne preukazuje výrazný konsenzus, ktorý sa týka tohto nového nástroja 
participatívnej demokracie na európskej úrovni.

Iniciatíva občanov bude silným nástrojom, ktorý budú mať európski občania k dispozícii na 
určenie tém na zaradenie do programu Únie. Zaviedla ju Zmluva o Ústave pre Európu a 
neskôr ju prevzala Lisabonská zmluva a jej cieľom je poskytnúť občanom tie isté právomoci 
politickej iniciatívy, ako majú Rada ministrov a Európsky parlament.

Jej zmyslom je najmä to, aby poskytla občanom prostriedok na ich vypočutie tým, že im 
umožní predkladať európskym inštitúciám určité témy, ktoré ich zaujímajú. Môžu k nim 
patriť problémy, s ktorými sa stretávajú v každodennom živote a ktorým sa podľa nich 
nevenuje dostatočná pozornosť alebo podpora. V podstate sa ňou dopĺňa priama väzba medzi 
občanmi a inštitúciami, ktorou sa zároveň zaručuje, aby inštitúcie Európskej únie preskúmali 
konkrétne problémy, ktoré sú podľa občanov dôležité. Ďalším cieľom európskej iniciatívy 
občanov je podporiť cezhraničné diskusie v Únii. 

Európsky parlament bude môcť prispieť k dosahovaniu týchto cieľov tým, že využije všetky 
prostriedky, ktoré má k dispozícii na podporu iniciatív občanov podľa svojho výberu, a to 
najmä organizovaním verejných vypočutí.

Pokiaľ ide o verejné vypočutia, v článku 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov sa uvádza: „Ak sú splnené podmienky 
uvedené v článku 10 ods. 1 písm. a) a b) a v lehote stanovenej v článku 10 ods. 1 písm. c), sa 
organizátorom poskytne možnosť prezentovať iniciatívu občanov na verejnom vypočutí. 
Komisia a Európsky parlament zabezpečia, že sa toto vypočutie zorganizuje v Európskom 
parlamente prípadne spoločne s inými inštitúciami a orgánmi Únie, ktoré by sa chceli 
zúčastniť, a že Komisia je zastúpená na primeranej úrovni.” 

Nariadenie č. 211/2011 sa bude uplatňovať od 1. apríla 2012. Treba preto zmeniť rokovací 
poriadok EP, aby existovali ustanovenia potrebné na organizáciu a priebeh týchto vypočutí.

S cieľom začať postup zmien spravodajkyňa a jej bývalý spoluspravodajca, Alain 
Lamassoure, predložili pozmeňujúce a doplňujúce návrhy v súlade s článkom 212 
rokovacieho poriadku. Tento návrh správy je súčasťou tohto postupu.

Pokiaľ ide o návrhy, ktoré návrh obsahuje, zdá sa nám v prvom rade potrebné a užitočné 
zaviesť „miesto jednotného kontaktu” s cieľom zjednodušiť konkrétny aspekt spojený s 
iniciatívami občanov, t. j. výmenu informácií a dialóg s občanmi, reprezentujúcimi 
združeniami a občianskou spoločnosťou, v zmysle článku 11 Zmluvy o Európskej únii. 
Podpredseda zodpovedný za iniciatívy občanov môže túto úlohu zabezpečiť pod podmienkou, 
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že dostane potrebnú administratívnu podporu. Navrhujeme tiež, aby podpredseda predsedal 
delegácii pre rokovania s Európskou komisiou s cieľom dohodnúť sa na spôsoboch 
vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve 
občanov, pokiaľ ide o spoluprácu medzi týmito dvoma inštitúciami pri organizácii a priebehu 
verejných vypočutí, ako aj o náhradu s nimi spojených nákladov. Tieto postupy by sa mohli 
stanoviť v rámci medziinštitucionálnej dohody, ktorá by sa mohla začleniť do rámcovej 
dohody medzi EP a Komisiou pri jej budúcej revízii.

Ak Konferencia predsedov výborov skúma otázku súvisiacu s verejnými vypočutiami, zdá sa 
nám logické a užitočné, aby prizvala podpredsedu Parlamentu zodpovedného za iniciatívy 
občanov v poradnej funkcii. Ak sú splnené podmienky uvedené v článku 50 alebo 51, 
Konferencia predsedov výborov môže vyzvať podpredsedu zodpovedného za iniciatívy 
občanov, aby predsedal verejnému vypočutiu. Navrhujeme tiež, aby mohol podpredseda pri 
otvorení verejného vypočutia predniesť prejav určený zástupcom organizátorov iniciatívy. Z 
finančného hľadiska navrhujeme, aby bol v súvislosti s účastníkmi vypočutia, príjemcami 
náhrady cestovných výdavkov a výdavkov na pobyt, ktoré sú spojené s účasťou, potrebný 
predbežný súhlas podpredsedu zodpovedného za iniciatívy občanov pred každou iniciatívou 
predsedu zodpovedného výboru. Podpredseda by dohliadal najmä na dodržiavanie pravidiel 
ustanovených Predsedníctvom a spôsobov dohodnutých s Európskou komisiou.  

Keďže ide o úlohu Konferencie predsedov výborov, naše návrhy sa týkajú horizontálnych, ale 
aj konkrétnych úloh. Horizontálnou funkciou Konferencie by bolo zabezpečenie koordinácie 
verejných vypočutí týkajúcich sa iniciatív občanov. Konferencia by mala viesť dialóg s 
Európskou komisiou prípadne s ostatnými inštitúciami a orgánmi Únie s cieľom zabezpečiť 
vhodné podmienky na organizáciu a priebeh vypočutí. 

Konkrétne funkcie Konferencie sa prejavujú vtedy, keď Komisia v registri zverejní iniciatívu 
občanov v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 211/2011. Aby sa 
zabezpečilo, že postup nebude príliš nákladný, je vhodné, aby predseda Konferencie 
vykonával úlohy stanovené v nariadení, v prípade potreby po konzultácii s Konferenciou. 
Predseda by mal preto preskúmať, či boli organizátori iniciatívy prijatí v Komisii na 
primeranej úrovni v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. b) nariadenia 211/2011. Predseda by 
mal tiež po konzultácii s Konferenciou predsedov výborov rozhodnúť, ktorý výbor bude 
zodpovedný za organizáciu verejného vypočutia. Predseda ako príslušný predstaviteľ 
európskych komisárov by mal dohliadať na to, aby sa Komisia riadne zúčastňovala na 
organizácii vypočutia a aby bola pri tejto príležitosti zastúpená na primeranej úrovni. 
Praktickým aspektom činností pred vypočutím bude stanoviť na základe spoločnej dohody s 
predsedom zodpovedného výboru vhodný dátum na organizáciu vypočutia do troch mesiacov 
od predloženia iniciatívy Komisii v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) č. 211/2011.

Po týchto prípravných prácach zodpovedný výbor zorganizuje verejné vypočutie v 
Parlamente, v prípade potreby v spolupráci s inými inštitúciami a orgánmi Európskej únie, 
ktoré majú záujem sa zúčastniť. Výbor vyzve organizátorov iniciatívy občanov alebo ich 
reprezentujúcu delegáciu, aby iniciatívu predložili na verejnom vypočutí. Dôvod tohto návrhu 
je veľmi jednoduchý: organizátori, ktorým sa podarí zozbierať aspoň jeden milión podpisov, 
túto herkulovskú úlohu splnia s cieľom môcť zmeniť alebo zreformovať právo Únie v 
určitých oblastiach sektorovej politiky, ako sú práva žien, rovnosť príležitostí, rybné 
hospodárstvo, doprava, životné prostredie, poľnohospodárstvo, atď.. Zaslúžia si aspoň, aby sa 
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im poskytla príležitosť predložiť svoje argumenty poslancom, ktorí už majú v tejto oblasti 
skúsenosti a skutočne môžu ovplyvniť budúcnosť príslušnej sektorovej politiky, teda 
poslancom zodpovedného výboru.

Úloha tohto výboru by sa však, vzhľadom na konkrétne skúsenosti výboru zodpovedného za 
petície, mala definovať pri vypracúvaní zmien a doplnení nariadenia. V prvom rade by sa 
mohli Predsedníctvo a koordinátori výboru na žiadosť svojho predsedu zúčastniť na 
organizácii verejného vypočutia. Následne by bolo vhodné umožniť nadväznosť na politickej 
úrovni v prípade iniciatív, ktoré si to zaslúžia, ktoré však neboli úspešné. Iniciatívy občanov 
zaregistrované v súlade s nariadením (EÚ) č. 211/2011, ktoré sa však nemôžu predložiť 
Komisii v súlade s článkom 9 tohto nariadenia, pretože sa nedodržali všetky stanovené 
podstatné postupy a podmienky, by mohol preskúmať výbor zodpovedný za otázky petícií, ak 
sa domnieva, že vhodné sa nimi ďalej zaoberať.

Na záver, v snahe predísť rozčarovaniu a frustrácii (ktoré môžu byť priamym dôsledkom 
veľkých očakávaní v súvislosti s európskou iniciatívou občanov), by spravodajkyňa chcela 
pripomenúť, že nie všetky úspešné iniciatívy vedú k legislatívnemu návrhu Komisie. Komisia 
má totiž aj naďalej výhradné právo predkladať legislatívne návrhy a v končenom dôsledku 
práve Komisia rozhoduje o tom, aké opatrenia sa prijmú v nadväznosti na úspešné iniciatívy 
občanov. 

Úspech verejného vypočutia Parlamentu bude môcť prispieť k úspechu iniciatívy občanov, 
nemôže ho však zaručiť.
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24.10.2011

NÁVRH NA ZMENU ROKOVACIEHO PORIADKU EURÓPSKEHO PARLAMENTU 
B7–0539/2011

predložený v súlade s článkom 212 rokovacieho poriadku

Vloženie nového článku 197a/zmena a doplnenie článku 203a (vykonávanie nariadenia 
týkajúceho sa európskej občianskej iniciatívy)

Zita Gurmai, Alain Lamassoure
B7-0539/2011

Všeobecné odôvodnenie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o 
iniciatíve občanov sa začne uplatňovať od 1. apríla 2012. V článku 11 o verejnom vypočutí sa 
uvádza: „Ak sú splnené podmienky uvedené v článku 10 ods. 1 písm. a) a b) a v lehote 
stanovenej v článku 10 ods. 1 písm. c), sa organizátorom poskytne možnosť prezentovať 
iniciatívu občanov na verejnom vypočutí. Komisia a Európsky parlament zabezpečia, že sa 
toto vypočutie zorganizuje v Európskom parlamente prípadne spoločne s inými inštitúciami 
a orgánmi Únie, ktoré by sa chceli zúčastniť, a že Komisia je zastúpená na primeranej 
úrovni.” Je teda vhodné zmeniť a doplniť rokovací poriadok Európskeho parlamentu, aby boli 
v čase, keď sa začne nariadenie 211/2011 uplatňovať, schválené príslušné ustanovenia.

Vloženie nového článku 197a (vykonávanie nariadenia o európskej iniciatíve občanov)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 197a (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 197a
Verejné vypočutie v súvislosti s iniciatívou 

občanov
1. Keď Komisia uverejní iniciatívu 
občanov v registri v súlade s článkom 10 
ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 
211/20111, iniciatíva sa zaradí do 
programu nasledujúcej schôdze 
Konferencie predsedov výborov. Predseda 
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Konferencie po konzultácii s ňou určí 
výbor zodpovedný za zorganizovanie 
verejného vypočutia v súlade s článkom 
11 nariadenia (EÚ) č. 211/2011.
Na tieto vypočutia sa neuplatňuje článok 
23 ods. 9.
Ak sú splnené podmienky stanovené v 
článku 50, postup s pridruženými výbormi 
sa uplatní primerane.
2. Zodpovedný výbor nadviaže kontakt s 
Európskou komisiou, prípadne s inými 
inštitúciami a orgánmi Únie, a overí, či je 
splnená podmienka stanovená v článku 10 
ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 
211/2011.
3. Zodpovedný výbor zorganizuje do troch 
mesiacov od predloženia iniciatívy 
Komisii v súlade s článkom 9 nariadenia 
(EÚ) č. 211/2011 verejné vypočutie v 
Európskom parlamente  prípadne 
spoločne s inými inštitúciami a orgánmi 
Únie, ktoré by sa chceli zúčastniť. 
Zodpovedný výbor dohliada na to, aby 
bola Komisia zastúpená na primeranej 
úrovni.
4. Zodpovedný výbor vyzve organizátorov 
iniciatívy občanov alebo ich 
reprezentujúcu delegáciu, aby iniciatívu 
predložili na verejnom vypočutí.

Or. fr

Odôvodnenie

Ustanovenia týkajúce sa vypočutí je vhodné vložiť do hlavy VII kapitoly 2, pretože ide o 
aspekt týkajúci sa fungovania výborov.

Zmena a doplnenie článku 203a (vykonávanie nariadenia o európskej iniciatíve 
občanov)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 203a
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Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 203a Článok 203a
Iniciatíva občanov Iniciatíva občanov

Keď je Parlament informovaný o tom, že 
Komisia bola vyzvaná, aby predložila 
návrh právneho aktu podľa článku 11 ods. 
4 Zmluvy o EÚ, Výbor pre petície overí, či 
to ovplyvní jeho činnosť, a v prípade 
potreby o tom informuje tých 
predkladateľov petícií, ktorí predložili 
petície týkajúce sa súvisiacich záležitostí.

Keď je Parlament informovaný o tom, že 
Komisia bola vyzvaná, aby predložila 
návrh právneho aktu podľa článku 11 ods. 
4 Zmluvy o EÚ a v súlade s nariadením 
(EÚ) 211/20111, Výbor pre petície overí, či 
to ovplyvní jeho činnosť, a v prípade 
potreby o tom informuje tých 
predkladateľov petícií, ktorí predložili 
petície týkajúce sa súvisiacich záležitostí.

Iniciatívy občanov zaregistrované v súlade 
s nariadením (EÚ) č. 211/2011, ktoré sa 
však nemôžu predložiť Komisii v súlade s 
článkom 9 tohto nariadenia, pretože sa 
nedodržali všetky stanovené podstatné 
postupy a podmienky, môže preskúmať 
Výbor pre petície, ak sa domnieva, že je 
preskúmanie potrebné. Články 201, 202 a 
203 sa použijú primerane.
__________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 
2011 o iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 65, 
11.3.2011, s. 1).

Or. fr

Odôvodnenie

S ohľadom na osobitnú skúsenosť Výboru pre petície v tejto oblasti je vhodné povoliť mu 
vykonávať politické preskúmanie iniciatív, ktoré si ho zaslúžia, ale ktoré neboli ukončené.
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NÁVRH NA ZMENU ROKOVACIEHO PORIADKU EURÓPSKEHO PARLAMENTU 
B7–0732/2011

predložený v súlade s článkom 212 rokovacieho poriadku

Vloženie nového článku 42a a nového článku 203a (vykonávanie nariadenia týkajúceho sa 
európskej občianskej iniciatívy)

Erminia Mazzoni Diana Wallis Gerald Häfner
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B7-0732/2011

Vloženie nového článku 42a a nového článku 203a (vykonávanie nariadenia týkajúceho 
sa európskej občianskej iniciatívy)

Všeobecné odôvodnenie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o 
iniciatíve občanov sa bude uplatňovať od 1. apríla 2012. Článok 11 o verejnom vypočutí je 
nasledovný: Ak sú splnené podmienky uvedené v článku 10 ods. 1 písm. a) a b) a v lehote 
stanovenej v článku 10 ods. 1 písm. c), organizátorom sa poskytne možnosť prezentovať 
iniciatívu občanov na verejnom vypočutí. Komisia a Európsky parlament zabezpečia, že sa 
toto vypočutie zorganizuje v Európskom parlamente prípadne spoločne s inými inštitúciami 
a orgánmi Únie, ktoré by sa chceli zúčastniť, a že Komisia je zastúpená na primeranej úrovni. 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu si vyžaduje pozmeňujúci a doplňujúci návrh, aby 
mohli byť prijaté potrebné opatrenia, keď začne platiť nariadenie (EÚ) č. 211/2011.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 42a (nový)

Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 42a
Verejné vypočutie o iniciatíve občanov

1. Ak iniciatíva občanov získala viac než 
jeden milión podpisov minimálne od 
siedmych členských štátov a Komisia ju 
zverejnila vo svojom registri v súlade s 
článkom 10 ods. 1 písm. a) nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
211/2011 a informovala Parlament, 
predseda Parlamentu pridelí túto 
iniciatívu príslušnému gestorskému 
výboru, aby zorganizoval verejné 
vypočutia o iniciatíve občanov.
2. Táto iniciatíva sa zaradí do programu 
nasledujúcej schôdze Konferencie 
predsedov výborov, ktorá o tom bude 
informovaná. Predseda Konferencie 
predsedov výborov vymenuje po 
konzultácii s Konferenciou dodatočné 
stále výbory, ktoré sa môžu zúčastniť 
verejného vypočutia.
Na tieto vypočutia sa neuplatňuje článok 
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23 ods. 9.
3. Gestorský výbor nadviaže kontakt s 
Komisiou a v prípade potreby aj s inými 
inštitúciami a orgánmi Európskej únie a 
overí, či je splnená podmienka stanovená 
v článku 10 ods. 1 písm. b) nariadenia 
(EÚ) č. 211/2011.
4. Gestorský výbor zorganizuje do troch 
mesiacov od dátumu predloženia 
iniciatívy Komisii, a v súlade s článkom 9 
nariadenia (EÚ) č. 211/2011, verejné 
vypočutie v Európskom parlamentne 
prípadne spoločne s inými inštitúciami a 
orgánmi Európskej únie, ktoré by sa 
chceli zúčastniť. Gestorský výbor 
zabezpečí, aby bola Komisia zastúpená na 
primeranej úrovni.
5. Gestorský výbor vyzve organizátorov 
iniciatívy občanov alebo delegáciu jej 
zástupcov, aby túto iniciatívu predniesli 
na verejnom vypočutí.

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia o vypočutiach by mali byť začlenené do hlavy II, pretože sa týkajú legislatívnych, 
rozpočtových a predovšetkým iných postupov.

Poznámka: tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh obsahuje takúto zmenu a doplnenie 
bodu XX prílohy VII:

Výbor pre petície a práva občanov

Tento výbor je gestorským výborom pre otázky, ktoré súvisia s:

1 petíciami;

2 organizovaním verejných vypočutí v súvislosti s európskou iniciatívou občanov

3 vzťahmi s Európskym ombudsmanom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
Článok 203a (nový)
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Platný text Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 203a
Iniciatíva občanov

Keď je Parlament informovaný o tom, že 
Komisia bola vyzvaná, aby predložila 
návrh právneho aktu v súlade s článkom 
11 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii a v 
súlade s nariadením (EÚ) č. 211/2011, 
Výbor pre petície a práva občanov overí, 
či to ovplyvní jeho činnosť, a v prípade 
potreby o tom informuje tých 
predkladateľov petícií, ktorí predložili 
petície týkajúce sa súvisiacich záležitostí.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na zodpovednosť výboru pre petície a práva občanov by tento výbor mal mať 
právo, aby mohol zabezpečiť, že občania EÚ a obyvatelia, predovšetkým predkladatelia 
petície, budú riadne informovaní o európskych iniciatívach občanov.


