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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Čl. 11 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii významně inovuje demokratické fungování Unie tím, 
že poskytuje nový konkrétní nástroj pro zajištění účasti občanů a zahájení celoevropské 
debaty: 

„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 přijetí právního aktu 
Unie pro účely provedení Smluv“. 

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o občanské iniciativě stanoví postupy
a podmínky praktického fungování občanské iniciativy. 

Komunikace, aktivní občanství, mladí lidé a úloha občanské společnosti jako aktivní složky
v evropském veřejném prostoru patří mezi hlavní závazky Výboru pro kulturu a vzdělávání. 

Zpravodaj vítá návrh Komise, protože zapojení občanské společnosti do utváření politik a do 
příprav rozhodnutí posiluje demokratickou legitimitu veřejných institucí, jejich práce
a činností. Postupy a podmínky by přesto měly být navrženy pokud možno co nejpraktičtěji. 
Kromě toho je třeba vyhnout se složitým správním postupům na institucionální i národní 
úrovni. Zpravodaj má tyto obavy a návrhy na změnu:

Protože občanská iniciativa představuje nástroj, který by měl být využíván samotnými občany
a jehož cílem je posílit přímou demokracii, aktivní občanství a vliv evropských občanů na 
politiky Evropské unie, iniciativy by měly být předloženy Komisi prostřednictvím výboru 
složeného nejméně z devíti evropských občanů pocházejících nejméně z devíti členských 
států. Tento postup zaručí, aby každá iniciativa měla evropský charakter hned od svého 
počátku.

Vyloučení právnických osob z tohoto výboru zabrání existujícím obchodním organizacím, 
politickým stranám a dalším organizacím, které jsou mnohem silnější než skupina občanů
a které mají více možností jednat na evropské úrovni, ve zneužití občanské iniciativy. 
Občanské iniciativy by neměly přerůst do předvolebních kampaní a ani by neměly být použity 
jako nástroj pro takovéto kampaně. Politici mají jiné nástroje na ovlivnění legislativních 
rozhodnutí.

Pro organizační výbor je podle zpravodaje důležité vědět s dostatečným předstihem, jaký druh 
právního aktu či opatření by byl vhodný, aby bylo dosaženo cílů občanské iniciativy v případě 
jejího úspěchu. Komise by proto měla organizátorovi poskytnout první reálný náznak 
vhodných opatření již v kontextu kontroly přípustnosti. Tento postup by umožnil předejít 
zklamáním v případě, že by Komise nakonec nenavrhla závazný právní akt.

Mimo to není nezbytné vyčkávat s kontrolou přípustnosti až do okamžiku, kdy organizační 
výbor shromáždí určitý počet podpisů a předloží Komisi žádost o rozhodnutí o přípustnosti. 
Aby bylo zamezeno zbytečnému administrativnímu zatížení, Komise by měla kontrolovat 
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přípustnost navrhované iniciativy neprodleně po registraci.

Zpravodaj požaduje zjednodušení formuláře prohlášení o podpoře. Nařízení by mělo 
především stanovit pouze nezbytné požadavky. Pokud jde o osobní údaje, těmito nezbytnými 
požadavky by měly být pouze jméno, adresa, národnost, datum narození a podpis. Dále by 
organizační výbor měl být schopen vytvořit svůj vlastní formulář prohlášení o podpoře. Tak
by měl organizační výbor možnost kromě nezbytných požadavků stanovených v nařízení 
doplnit do formuláře některé doplňující otázky a informace nebo například logo iniciativy.

Zdroje financování občanské iniciativy by měly být v zájmu transparentnosti uvedeny ve 
formuláři prohlášení o podpoře. Všem podepsaným osobám by mělo být jasné, kdo financuje 
příslušnou iniciativu.

Zpravodaj chce také zdůraznit význam komunikace a informačních kampaní s cílem zvýšit 
povědomí o iniciativě evropských občanů. V této souvislosti mohou hrát důležitou úlohu 
existující programy, které podporují mobilitu (jako je program celoživotního vzdělávání
a program Mládež v akci) a aktivní občanství (program Evropa pro občany). Pokud jde
o shromažďování podpisů, zpravodaj důrazně doporučuje rozvoj a použití vhodného nástroje 
online, který je snadno dostupný po celé Evropské unii. 

Zpravodaj by také rád zastoupení Komise, informačním kancelářím Evropského parlamentu
v členských státech, i informačním sítím Komise, jako je Europe Direct a Citizen Signpost 
Service, přidělil stálou úlohu poskytovat občanům veškeré informace týkající se občanské 
iniciativy.

Podle zpravodaje by měla být minimální věková hranice podepsaných osob 16 let namísto 
18 let. Aktivní občanství, sociální začlenění a solidarita mladých lidí jsou pro budoucí Evropu 
rozhodující. Mladí lidé podle zákona dospívají ve věku 18 let. Navzdory skutečnosti, že 
občanská iniciativa nemá přímý účinek, může vyvolat debatu na evropské úrovni a nakonec 
urychlit legislativní rozhodnutí. Kromě toho spojení minimální věkové hranice s věkovým 
požadavkem na hlasování ve volbách na národní úrovni pravděpodobně vzhledem k národním 
požadavkům vytvoří nerovné podmínky.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, 
aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Je nezbytné uspořádat účinné 
propagační kampaně s cílem zvýšit 
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povědomí o iniciativě evropských občanů
a podpořit občanský dialog a vytvořit 
skutečný evropský veřejný prostor; v této 
souvislosti hraje významnou úlohu 
komunikace a informační kampaně. 
Komise by proto měla zvážit použití 
stávajících programů, které podporují 
mobilitu a aktivní občanství a nové formy 
komunikace v podobě internetových 
sociálních sítí, které podpoří veřejnou 
debatu.

Odůvodnění

Rozhodující je účinná komunikace o otázce občanské iniciativy. V této souvislosti mohou být 
užitečné existující programy, které podporují mobilitu (jako je program celoživotního 
vzdělávání a program Mládež v akci) a aktivní občanství (program Evropa pro občany),
a také Evropský rok dobrovolnictví 2011. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Zastoupení Evropské komise
a informační kanceláře Evropského 
parlamentu v členských státech společně
s informačními sítěmi Komise by měly mít 
stálou úlohu při poskytování veškerých 
nezbytných informací týkajících se 
občanské iniciativy občanům.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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

(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 čtvrtinu
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členských států. členských států.

Odůvodnění

Občanská iniciativa by měla být přístupná občanům, hranice pro podporu by proto neměla 
být stanovena příliš vysoko. Požadavek jedné čtvrtiny členských států (tj. 7 za stávajícího 
počtu 27 členských států EU) je pro tyto účely plně dostačujícím vyjádřením společného 
zájmu EU. Zároveň je v souladu s dalšími ustanoveními smluv, jako např. článek 76 SFEU.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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.

(7) Je vhodné stanovit minimální věkovou 
hranici pro podporu občanské iniciativy. 
Tato hranice by měla být stanovena 
na 16 let věku.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby se zajistila soudržnost
a transparentnost v souvislosti
s navrhovanými občanskými iniciativami, 
měla by být povinná 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. Komise by měla provádět registraci
v souladu s obecnými zásadami řádné 
správy.

(8) V zájmu zajištění soudržnosti
a transparentnosti v souvislosti
s navrhovanými občanskými iniciativami 
by měla být stanovena povinnost registrace 
těchto iniciativ na internetové stránce, 
kterou Komise zpřístupní před 
shromážděním potřebného počtu 
prohlášení o podpoře od občanů. Tato 
internetová stránka by měla podrobně 
vysvětlit formální a právní povinnosti 
nezbytné pro úspěšnost iniciativy. To by 
nepochybně sloužilo jako vzdělávací 
nástroj, který občanům umožní vyjádřit 
jejich demokratický názor. Návrhy, které 
jsou urážlivé nebo neseriózní, by neměly 
být zaregistrovány a Komise by měla 
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odmítnout zaregistrovat návrhy, které 
zjevně odporují hodnotám Unie. Komise 
by měla provádět registraci v souladu
s obecnými zásadami řádné správy.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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.

(10) Je vhodné stanovit, že se prohlášení
o podpoře budou sbírat v listinné i 
v elektronické podobě. V zájmu 
zjednodušení a lepšího zpřístupnění 
tohoto postupu je potřeba podporovat 
internetový sběr podpisů. 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. Jednou
z hlavních podmínek úspěchu systému 
občanských iniciativ je důvěra občanů
v něj. Za tímto účelem by se mělo 
vyžadovat, aby Komise pro elektronické 
systémy sběru podpisů stanovila podrobné 
technické specifikace s cílem usnadnit 
tento proces. Komise by měla dle vlastního 
uvážení zpřístupnit bezpečné nástroje, 
které umožní sběr podpisů na internetu 
způsobem, jenž by neohrožoval důvěrnou 
povahu osobních informací.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Je vhodné, aby Komise rozhodovala
o přípustnosti navrhovaných iniciativ
v dostatečně rané fázi. Organizátor by 
proto měl požádat o vydání tohoto 
rozhodnutí poté, co shromáždil 300 000 

(13) Je vhodné, aby Komise rozhodovala
o přípustnosti navrhovaných iniciativ před 
shromážděním podpisů. Po zaregistrování 
občanské iniciativy Komise neprodleně 
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prohlášení o podpoře navrhované 
iniciativy od podepsaných osob 
pocházejících alespoň ze tří členských 
států.

prozkoumá její přípustnost.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je vhodné stanovit, že v případě, že 
občanská iniciativa obdržela potřebný 
počet prohlášení o podpoře a že je uznána 
za přípustnou, měl by každý členský stát 
nést odpovědnost za ověřování
a potvrzování prohlášení o podpoře 
sebraných 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 a měly by 
vystavit dokument potvrzující počet 
platných prohlášení o podpoře, které 
obdržely.

(15) Je vhodné stanovit, že v případě, že 
občanská iniciativa obdržela potřebný 
počet prohlášení o podpoře a že je uznána 
za přípustnou, měl by každý členský stát 
nést odpovědnost za ověřování
a potvrzování prohlášení o podpoře 
sebraných od občanů pocházejících
z daného členského státu. V případě 
internetového sběru podpisů je kromě 
technického ověřování zapotřebí další 
kontrola jejich platnosti. Vzhledem
k nutnosti omezit administrativní zátěž 
členských států by členské státy měly ve 
lhůtě tří měsíců provést tato ověření na 
základě příslušných kontrol a měly by 
vystavit dokument potvrzující počet 
platných prohlášení o podpoře, které 
obdržely.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Komise by měla předložit zprávu
o provádění tohoto nařízení pět let po jeho 
vstupu v platnost.

(23) Komise by měla předložit zprávu
o provádění tohoto nařízení dva roky po 
jeho vstupu v platnost.

Odůvodnění

Přezkoumání úspěšné iniciativy by mělo proběhnout v takové lhůtě, aby byl plně dokončen její 
implementační proces a zároveň aby neuplynula příliš dlouhá doba od potřeby vyhodnotit 
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dosažené cíle iniciativy.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. „organizačním výborem“ skupina 
nejméně sedmi občanů Unie, z nichž 
každý pochází z jiného členského státu, 
která je odpovědná za přípravu
a předložení občanské iniciativy Komisi.

(Tento pozměňovací návrh platí pro celý 
text. Jeho přijetí bude vyžadovat 
odpovídající úpravy v celém textu.)

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Organizační výbor se skládá ze členů, 
kteří jsou občany Unie a jsou ve věku, kdy 
jsou oprávněni volit ve volbách do 
Evropského parlamentu, a kteří v současné 
době nevykonávají funkci poslanců 
Evropského parlamentu.

Odůvodnění

Vyloučení právnických osob z organizačního výboru ochrání občanskou iniciativu před 
možným zneužitím existujícími obchodními organizacemi, politickými stranami a jinými 
organizacemi, které jsou mnohem silnější než skupina občanů a mají více možností jednat na 
úrovni EU. Občanské iniciativy by neměly přerůst do předvolebních kampaní a ani by neměly 
být použity jako nástroj pro takovéto kampaně. Politici a zejména poslanci EP mají jiné 
nástroje k ovlivnění legislativních rozhodnutí. Stojí za to zdůraznit, že poslanci Evropského 
parlamentu budou mít možnost prověřit každou iniciativu, poté co o ní obdrží od Evropské 
komise zprávu.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 mají způsobilost činit 
právní úkony jejich jménem a nést 
odpovědnost.

vypouští se

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

2. Aby byly podepsané osoby způsobilé
k podpoře navrhované občanské iniciativy, 
musejí být občany Unie a musejí být 
minimálně ve věku 16 let.

Odůvodnění

Spojení minimální věkové hranice s věkovým požadavkem na národní hlasování ve volbách 
pravděpodobně způsobí nerovnost, protože v Rakousku je minimální věková hranice 16 let, 
zatímco v jiných členských státech je stanovena na 18 let. Je doporučeno snížit a sjednotit 
minimální věkovou hranici pro podepsané osoby, aby se všem občanům dostalo 
rovnoprávného zacházení a aby byli do vytváření politiky a do občanského dialogu EU 
zapojeni mladí lidé.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Před zahájením sběru prohlášení
o podpoře navrhované občanské iniciativy 

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

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

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise odmítne zaregistrovat 
navrhované občanské iniciativy, které 
zjevně odporují hodnotám Unie.

4. Komise odmítne zaregistrovat 
navrhované občanské iniciativy, které 
zjevně odporují hodnotám Unie.
Rozhodnutí Komise o zamítnutí musejí být 
řádně odůvodněna a zveřejněna.

Odůvodnění

Taková transparentnost by nepochybně měla pedagogický účinek s cílem zabránit nárůstu 
nepřijatelných nebo absurdních iniciativ.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Navrhovaná občanská iniciativa, která 
byla zaregistrována, bude zveřejněna
v registru. Když je registrace dokončena, 
Komise v souladu s článkem 8 přezkoumá 
přípustnost navrhované občanské 
iniciativy.

Odůvodnění

Není nezbytné vyčkávat s kontrolou přípustnosti až do okamžiku, kdy organizační výbor 
shromáždí určitý počet podpisů a předloží Komisi žádost o rozhodnutí o přípustnosti. Aby 
bylo zamezeno zbytečnému administrativnímu zatížení, Komise by měla kontrolovat 
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přípustnost navrhované iniciativy neprodleně a po registraci.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Všem zaregistrovaným iniciativám 
musí být přiděleno jednací číslo.
Databáze Komise určená k uchovávání 
zaregistrovaných iniciativ by měla 
poskytovat každý týden údaje o tom, 
jakého stadia daná iniciativa dosáhla.

Odůvodnění

To by mělo občanům umožnit získávat aktuální informace o stavu různých občanských 
iniciativ.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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 a 
o níž bylo přijato kladné rozhodnutí
o přípustnosti.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za tímto účelem je možno použít pouze Za tímto účelem je možno použít pouze 
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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 být stejné jako informace obsažené
v registru. 

formulář prohlášení o podpoře, který 
obsahuje informace požadované ve vzoru
v příloze III. Organizátor vyplní formuláře 
uvedené v příloze III před zahájením sběru 
prohlášení o podpoře od podepsaných 
osob. Informace uvedené ve formulářích 
musí být stejné jako informace obsažené
v registru.

Odůvodnění

Záměrem není omezit organizátory určitým typem formuláře, ale dát jim možnost používat své 
vlastní formuláře, které by však poskytovaly požadované informace uvedené v modelu 
Komise. 

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Prohlášení o podpoře se sbírají teprve po 
dni obdržení kladného rozhodnutí
o přípustnosti s ohledem na navrhovanou 
iniciativu po dobu, která nepřesáhne 12 
měsíců.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) systém může vytvářet jednotlivá 
prohlášení o podpoře ve formě, která je
v souladu se vzorem stanoveným v příloze 
III, aby se členské státy mohly provést 
kontrolu v souladu s čl. 9 odst. 2.

d) systém může vytvářet jednotlivá 
prohlášení o podpoře ve formě, která 
obsahuje informace požadované ve vzoru
v příloze III, aby členské státy mohly 
provést kontrolu v souladu s čl. 9 odst. 2.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Aby byl systém občanské iniciativy
i nadále vstřícný k uživatelům a nevedl ke 
zbytečným obavám ohledně ochrany 
osobních údajů, nebude se po 
podepsaných osobách požadovat, aby 
uvedly číslo svého průkazu totožnosti.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do 12 měsíců od vstupu tohoto nařízení
v platnost přijme Komise regulativním 
postupem podle čl. 19 odst. 2 technické 
specifikace pro provádění odstavce 4.

5. Do 6 měsíců od vstupu tohoto nařízení
v platnost přijme Komise regulativním 
postupem podle čl. 19 odst. 2 technické 
specifikace pro provádění odstavce 4.
Komise zpřístupní bezpečné nástroje, 
které by umožnily shromažďování 
podpisů prostřednictvím internetu 
způsobem, jenž by neohrožoval důvěrnou 
povahu osobních informací.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V jedné třetině členských států dosáhne 
počet podepsaných osob alespoň 
minimálního počtu občanů stanoveného
v příloze I.

2. V jedné čtvrtině členských států dosáhne 
počet podepsaných osob alespoň 
minimálního počtu občanů stanoveného
v příloze I.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Má se za to, že podepsané osoby 
pocházejí z toho členského státu, který 
vydal doklad totožnosti uvedený na jejich 
prohlášení o podpoře.

3. Má se za to, že podepsané osoby 
pocházejí z členského státu, kde mají 
adresu, jak je uvedena na jejich prohlášení
o podpoře.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poté, co bylo sebráno 300 000 
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.

1. Po zaregistrování občanské iniciativy 
Komise neprodleně prozkoumá její 
přípustnost.

Odůvodnění

Není nezbytné vyčkávat s kontrolou přípustnosti až do okamžiku, kdy organizační výbor 
shromáždí určitý počet podpisů a předloží Komisi žádost o rozhodnutí o přípustnosti. Aby 
bylo zamezeno zbytečnému administrativnímu zatížení, Komise by měla kontrolovat 
přípustnost navrhované iniciativy neprodleně po registraci. 
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Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Rozhodnutí uvedené v odstavci 2 se 
oznámí organizátorovi navrhované 
občanské iniciativy a zveřejní. Uvede, 
který právní akt nebo opatření Komise 
považuje za vhodné, aby bylo dosaženo 
cílů občanské iniciativy v případě, že bude 
tato iniciativa úspěšná.

Odůvodnění

Pro organizační výbor je nezbytné vědět s dostatečným předstihem, jaký druh právního aktu 
či opatření by byl vhodný, aby bylo dosaženo cílů občanské iniciativy v případě jejího 
úspěchu. Komise by proto měla organizátorovi poskytnout první reálný náznak vhodných 
opatření již při provádění kontroly přípustnosti. 

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

1. Po shromáždění potřebného počtu 
prohlášení o podpoře od podepsaných osob
v souladu s článkem 5 a 7, organizátor 
předloží 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.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Organizátor zničí všechna prohlášení
o podpoře dané občanské iniciativy, která 
obdržel, a veškeré jejich kopie do jednoho 
měsíce po předložení této iniciativy Komisi 
podle článku 10, nebo do 18 měsíců po 
dni registrace navrhované občanské 
iniciativy, podle toho, k čemu dojde dříve.

Organizační výbor zničí všechna 
prohlášení o podpoře dané občanské 
iniciativy, která obdržel, a veškeré jejich 
kopie do jednoho měsíce po zveřejnění 
sdělení Evropské komise podle čl. 11 
odst. 2.

Odůvodnění

Ke zničení všech prohlášení o podpoře určité iniciativy by mělo dojít po zveřejnění sdělení 
Evropské komise. Organizační výbor by proto měl mít možnost informovat všechny podepsané 
osoby o sdělení Evropské komise, které se týká dané občanské iniciativy. Pro celý proces je 
velmi důležité, aby se občané dověděli o tom, co se následně děje s návrhem, který podporují.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Pro účely provádění čl. 6 odst. 5 je 
Komisi nápomocen nezávislý výbor, který 
má příslušné odborné znalosti.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost 
předloží Komise Evropskému parlamentu
a Radě zprávu o jeho provádění.

Dva roky po vstupu tohoto nařízení
v platnost předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o jeho 
provádění.

Odůvodnění

Přezkoumání by mělo být provedeno dříve. K posouzení prvních iniciativ jsou dva roky 
dostatečné.
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Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Příloha II – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Celé jméno, poštovní adresu a e-
mailovou adresu každého člena 
organizačního výboru;

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Příloha III – políčko 2 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Zdroje financování *:

Odůvodnění

Zdroje financování občanské iniciativy by měly být v zájmu transparentnosti uvedeny ve 
formuláři prohlášení o podpoře. Všem podepsaným osobám by mělo být jasné, kdo financuje 
příslušnou iniciativu.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Příloha III – políčko 3 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Datum a místo narození*: 4. Datum narození*:

Datum narození: Místo a země:

Odůvodnění

Informace o místě narození není potřebná. Zpravodaj navrhuje tuto informaci vymazat, aby se 
formulář zjednodušil.
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Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Příloha III – políčko 3 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Osobní identifikační číslo*: vypouští se
Typ identifikačního čísla / dokladu 
totožnosti*:
Občanský průkaz: Cestovní pas: Sociální 
zabezpečení:
Členský stát, který vydal identifikační 
číslo / doklad totožnosti*:

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Příloha V

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha se vypouští

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Příloha VIII – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

6. Celé jméno, poštovní adresu a e-
mailovou adresu každého člena 
organizačního výboru.
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