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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“.

Evropská občanská iniciativa představuje novou koncepci nadnárodní demokracie a zavádí 
do EU participativní demokracii. Na základě této iniciativy mohou občané EU přímo apelovat 
na Evropskou komisi, aby iniciovala právní akt. Svým způsobem Lisabonská smlouva 
vytvořila čtvrtý institucionální orgán EU – jeden milion občanů.

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

Navrhovatelky vítají návrh Komise, jelikož zapojení občanské společnosti do vytváření 
politiky a vypracovávání rozhodnutí upevňuje demokratickou legitimitu veřejných institucí
a přibližuje Evropskou unii občanům.

Navrhovatelky se však domnívají, že občanská iniciativa by měla fungovat na co 
nejpragmatičtějším základě, přičemž je nutné se vyhnout komplikovaným administrativním 
postupům. Byly by také rády, kdyby se projednávání umožnilo co největšímu počtu 
zahájených iniciativ. Z tohoto důvodu je nutné co nejvíce zjednodušit prováděcí pravidla. 
Navrhovatelky upozorňují na tyto hlavní body a návrhy na změnu:

Podle navrhovatelek by měl být minimální věk k podpoře podobné iniciativy ve všech 
členských státech 16 let. V článku 9 Smlouvy o EU se uvádí, že by se všem občanům Unie 
mělo dostat stejné pozornosti. Z hlediska budoucnosti Evropy je rozhodující aktivní 
občanství, sociální začlenění a solidarita mladých lidí, přičemž snížení věkové hranice by 
napomohlo zvýšit informovanost mladých lidí o evropských otázkách. V případě evropské 
občanské iniciativy se navíc nejedná o rozhodovací nástroj, ale pouze o iniciativu, která 
upozorňuje na určitou konkrétní otázku, a podpora iniciativy je něco zcela jiného než 
hlasování. Kromě toho spojení minimálního věku s věkovou hranicí pro hlasování ve volbách
v jednotlivých členských státech by vzhledem k rozdílným požadavkům v těchto zemích 
vedlo k nerovným podmínkám. Navrhovatelky proto dávají přednost tomu, aby platil věk 
16 let ve všech členských státech. 

Pokud jde o množství podpisů, navrhovatelky jsou toho názoru, že by mělo stačit shromáždit 
podpisy v jedné čtvrtině členských států místo v jedné třetině, jelikož v každém členském 
státě, kde se podpisy sbírají, je na správní úkony a překlad zapotřebí mnoho času
a prostředků. Jelikož se navrhovatelky chtějí vyhnout riziku, že by některé iniciativy musely 
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být pozastaveny z časových důvodu či pro nedostatek financí, navrhují, aby postačovala jedna 
čtvrtina členských států, protože tento počet stále představuje značnou část EU. 

Vzhledem k tomu, že Komise ve svém návrhu požaduje dvě měsíce na to, aby prozkoumala, 
zda je určitá iniciativa přípustná, se zdá být termín jednoho roku na shromáždění podpisů 
příliš krátký. Navrhovatelky navrhují, aby byla časová lhůta na shromáždění podpisů
prodloužena na čtyři roky, aby bylo zajištěno, že jednoho milionů podpisů dosáhnou
i iniciativy bez finanční podpory.

Pokud jde o přípustnost iniciativ, navrhovatelky se domnívají, že není potřeba shromáždit 
300 000 podpisů předtím, než Komise prozkoumá, zda je určitá iniciativa přípustná. 
Navrhovatelky jsou pevně přesvědčeny, že by mělo stačit 5 000 podpisů, přičemž podepsané 
osoby by nemusely pocházet z více než jednoho členského státu. Shromažďování podpisů
v několika členských státech stojí čas a peníze a není potřeba tento proces zahajovat ve více 
než jednom státě, než bude jasné, zda je iniciativa přípustná. Nicméně, aby existoval filtr 
na neseriózní iniciativy, navrhovatelky se domnívají, že požadovaných 5 000 podpisů by mělo 
být shromážděno v průběhu 6 měsíců. Stanovením této časové lhůty by mělo být možné 
eliminovat iniciativy, které jsou zaregistrovány, které však nikdy nezískají stanovený počet 
podpisů.

Navrhovatelky rovněž navrhují, aby Komise prozkoumala přípustnost určité iniciativy místo 
do dvou do jednoho měsíce, aby nedocházelo ke zpomalení tempa shromažďování podpisů. 

Navrhovatelky mají také za to, že by měly být návrhy, které jsou zjevně či skrytě
v rozporu s hodnotami Evropské unie, považovány za nepřípustné.

Pokud jde o shromažďování podpisů prostřednictvím internetu, navrhovatelky navrhují, 
aby Komise vytvořila ústřední internetovou stránku s názvem „citizensinitiative.eu“, kde 
by se měly registrovat všechny iniciativy a kde by je občané mohly nalézt a podepsat. Toto 
řešení je velmi žádoucí z několika důvodů. 

Za prvé, z důvodu ochrany osobních údajů, tj. pokud Komise vytvoří a bude provozovat 
ústřední internetovou stránku, bude zaručeno dodržování pravidel a předpisů týkajících se 
ochrany osobních údajů. Navrhovatelky jsou pevně přesvědčeny, že nelze očekávat, 
že jakýkoli zakladatel občanské iniciativy zřídí a bude provozovat internetový systém 
shromažďování podpisů, který by splňoval veškeré předpisy týkající se zachování důvěrnosti 
osobních údajů. 

Kromě toho, kdyby si internetové stránky zřizoval každý zakladatel určité iniciativy, nebylo 
by shromažďování podpisů z hlediska ochrany osobních údajů jednotné.

Za druhé, návrh Komise by byl problematický také z toho důvodu, že by představoval 
nadměrnou zátěž nejen pro zakladatele iniciativy, ale i pro členské státy, které by musely 
ověřovat, zda jsou internetové systémy shromažďování podpisů v souladu s právními 
předpisy, které stanovila Komise, a vydávat kromě toho pro každou internetovou stránku 
osvědčení, které by potvrzovalo, že daná stránka tyto předpisy splňuje.
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Za třetí, umístění všech občanských iniciativ na jedinou internetovou stránku by usnadnilo 
přístup k těmto iniciativám, jelikož občané by mohly všechny iniciativy rychle a bez potíží 
nalézt, podepsat a sledovat jejich postup.

Navrhovatelky se proto domnívají, že Komise by měla vytvořit ústřední internetovou stránku, 
přičemž by do tohoto procesu měla zapojit příslušné orgány členských států, které by 
rozhodly, jaké údaje jsou zapotřebí k tomu, aby bylo později možné zjistit a ověřit totožnost 
podepsaných osob. Tato internetová stránka by měla být vytvořena tak, aby byla podepsaná 
osoba při podpisu určité iniciativy dotázána nejdříve na svou národnost. Potom by se teprve 
vyplňovaly ty údaje, které požadují příslušné orgány. Důvodem tohoto řešení je, že různé 
členské státy mají nejrůznější druhy identifikačních čísel a potřebují ke zjištění totožnosti 
podepsaných osob různé údaje.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro ústavní 
záležitosti jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) Tyto postupy a podmínky by měly být 
jasné, jednoduché, uživatelsky vstřícné
a přiměřené povaze občanské iniciativy, 
tak aby povzbuzovaly k účasti občanů
a učinily Unii přístupnější.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Je důležité, aby byly organizovány 
informační kampaně týkající se 
občanských iniciativ, aby se zvýšila 
informovanost občanů a aby byly 
poskytovány správné informace o tomto 
novém nástroji. Komise a Evropský 
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parlament by měly prostřednictvím svých 
zastoupení a kanceláří v členských státech 
poskytovat občanům na požádání 
informace a neformální rady
o občanských iniciativách, zejména pokud 
jde o výběrová kritéria, hodnoty
a pravomoci Unie a o evropské smlouvy. 
Uživatelská příručka by měla být 
vypracována ve všech úředních jazycích 
Unie a měla by být k dispozici
v elektronické podobě.

Odůvodnění

Informační kampaně mají zásadní význam pro to, aby se předešlo nereálným očekáváním
a nedorozuměním ohledně povahy a rozsahu evropské občanské iniciativy. Cílem 
pozměňovacího návrhu je zvýšit povědomí občanů a poskytnout přesnější informace o tomto 
novém nástroji.

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
členských států.

(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 pětinu
členských států.

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 

(7) Je vhodné stanovit minimální věkovou 
hranici pro podporu občanské iniciativy. 
Tato hranice by měla být stanovena 
na 16 let.
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ve volbách do Evropského parlamentu.

Odůvodnění

V článku 9 Smlouvy o EU se uvádí, že by se všem občanům Unie mělo dostat stejné 
pozornosti. Z hlediska budoucnosti Evropy je rozhodující aktivní občanství, sociální začlenění
a solidarita mladých lidí. Podpora iniciativy je kromě toho něco zcela jiného než hlasování,
a bylo by proto vhodné zapojit do této činnosti také mládež. Spojení minimálního věku
s věkovou hranicí pro hlasování ve volbách v jednotlivých členských státech by navíc 
vzhledem k rozdílným požadavkům v těchto zemích vedlo k nerovným podmínkám.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Aby bylo možno úspěšně provádět 
občanskou iniciativu, je nutné, aby měla 
alespoň minimální organizovanou 
strukturu. Iniciativa by měla mít podobu 
výboru občanů složeného z fyzických osob 
(organizátorů) pocházejících z pětiny 
členských států, aby se pozornost zaměřila 
na témata, jež mají celoevropský 
charakter, a nutí tak k zamyšlení. V zájmu 
transparentnosti a hladké a účinné 
komunikace by výbor občanů měl 
jmenovat zástupce, kteří budou během 
celého procesu vykonávat funkci 
prostředníka mezi výborem a institucemi 
Unie.

Odůvodnění

Občanská iniciativa je pojata tak, aby poskytla občanům příležitost účastnit se 
demokratického života Unie. Měla by být otevřena pouze pro fyzické osoby, které založí výbor 
občanů.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 b (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Je důležité zapojit mladé lidi
a povzbuzovat je k účasti v občanských 
iniciativách. 

Odůvodnění

V návrhu nesou odpovědnost za kontrolu podpisů členské státy. Aby bylo možno zapojit mladé 
lidi, měli bychom usilovat o vytvoření systému kontroly podpisů na úrovni celé EU s cílem 
zajistit společný minimální věk.

Pozměňovací návrh 7

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) Aby se zajistila soudržnost
a transparentnost v souvislosti
s navrhovanými občanskými iniciativami
a aby se předešlo situaci, kdy 
se shromažďují podpisy pro návrh, který 
nespadá do působnosti tohoto nařízení,
měla by být povinná registrace těchto 
iniciativ na internetové stránce, kterou 
Komise zpřístupní před shromážděním 
potřebného počtu prohlášení o podpoře 
od občanů; návrhy, které podle tohoto 
nařízení nejsou občanskou iniciativou, 
by neměly být zaregistrovány a Komise 
by měla odmítnout zaregistrovat návrhy, 
které zjevně odporují hodnotám Unie, jak 
je stanoveno v článku 2 Smlouvy
o Evropské unii. Registrace je 
administrativní postup, jehož cílem je 
vybrat ty iniciativy, které spadají do 
působnosti tohoto nařízení; jakékoli 
odmítnutí registrace by mělo být možné 
pouze na základě důvodů stanovených 
právními předpisy a v žádném případě ji 
nelze odmítnout na základě politických 
zájmů. Komise by měla provádět registraci
v souladu s obecnými zásadami řádné 
správy, a měla by proto mít povinnost 
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informovat organizátory iniciativy
o důvodech každého odmítnutí registrace 
iniciativy a o opravných prostředcích, 
které mají v takovém případě k dispozici.
Komise by rovněž měla vyjasnit, že 
registrace a shromáždění požadovaného 
počtu prohlášení o podpoře určité 
iniciativy nemusí nutně vést k tomu, 
že Komise návrh právního předpisu 
přijme, a že registrace iniciativy 
nepředstavuje formální rozhodnutí
o otázkách pravomoci.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se týká zrušení kontroly přípustnosti určité iniciativy: Komise 
pouze ověřuje, zda je určitá iniciativa podle nařízení iniciativou občanskou. Poté by iniciativa 
měla být zaregistrována, přičemž organizátorům nelze bránit ve sbírání podpisů. Aby však 
bylo možno zabránit využívání iniciativy k provokativním rozhodnutím o otázkách pravomoci 
ze strany Komise, je třeba organizátorům vysvětlit, že registrace pouze znamená, že daná 
iniciativa je podle názoru Komise evropskou občanskou iniciativou, ale nejedná se o formální 
rozhodnutí o otázkách pravomoci.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(9) Jakmile je návrh zaregistrován jako 
občanská iniciativa, organizátoři mohou 
předložit prohlášení o podpoře od občanů.

Odůvodnění

Pozměňovací návrh bodu odůvodnění 9 posiluje stanovisko, že cílem registrace je pouze 
rozhodnutí o tom, zda se jedná o evropskou občanskou iniciativu, či nikoli. Pokud tomu tak je, 
organizátoři nemusejí splňovat žádné další požadavky (přípustnost atd.), ale mohou uplatnit 
své právo podle Smlouvy, totiž sbírat podpisy na podporu iniciativy.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 
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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) Aby bylo možno vhodně využít 
moderních technologií jako účinného 
nástroje participativní demokracie, je 
vhodné stanovit, že se prohlášení
o podpoře budou sbírat v elektronické i 
v listinné podobě. Elektronické systémy 
sběru by měly mít odpovídající 
bezpečnostní prvky, aby se mimo jiné 
zajistilo, že daná osoba je způsobilá
k podpisu, že se podepíše jen jednou
a že údaje jsou bezpečně uloženy. Měly by 
být vypracovány podrobné technické 
specifikace na odborné úrovni, které 
budou pravidelně přizpůsobovány 
technickému pokroku. Proto by měla být 
pravomoc přijímat podrobné technické 
specifikace pro elektronické systémy sběru 
podpisů přenesena na Komisi.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Prohlášení o podpoře iniciativy by 
se měla sbírat způsobem, který by byl 
vstřícný k občanům a jehož součástí jsou 
nezbytné záruky na ochrany údajů.
Zároveň by však pro organizátory neměl 
být příliš náročný.
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Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Je vhodné, aby členské státy 
ověřovaly shodu elektronických systémů 
sběru s požadavky tohoto nařízení.

vypouští se

Odůvodnění

Jelikož ústřední internetovou stránku by měla vytvořit a spravovat Komise, není již potřeba, 
aby členské státy ověřovaly plnění požadavků právních předpisů.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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.

(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 24 měsíců ode 
dne registrace navrhované iniciativy.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Je velmi důležité, aby 
transparentnost byla zachována
v průběhu celého procesu. Proto by 
jakákoli přijatá finanční nebo politická 
podpora měla být uvedena v prohlášení
o podpoře týkajícím se každé občanské 
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iniciativy. Financování politickými 
stranami a evropskými politickými 
stranami by nemělo být povoleno.

Pozměňovací návrh 14

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 
prohlášení o podpoře navrhované 
iniciativy od podepsaných osob 
pocházejících alespoň ze tří členských 
států.

vypouští se

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 věci, v níž lze přijmout právní akt 
Unie za účelem provádění Smluv.

(14) Ve lhůtě jednoho měsíce 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 věci, v níž lze přijmout právní akt 
Unie za účelem provádění Smluv. Předtím, 
než Komise začne s vypracováním návrhu 
legislativního textu založeného na určité 
iniciativě, může se s Evropským 
parlamentem poradit ohledně důležitosti
a přiměřenosti navrhované občanské 
iniciativy.
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Odůvodnění

Místo do dvou měsíců by Komise měla prozkoumat přípustnost určité iniciativy do jednoho 
měsíce, aby nedocházelo ke zpomalení tempa shromažďování podpisů.

Pozměňovací návrh 16

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) Neexistuje-li odpovědný volební 
orgán Unie, je vhodné stanovit, že
v případě, že občanská iniciativa obdržela 
od podepsaných osob potřebný počet 
prohlášení o podpoře, 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, které 
mohou být prováděny namátkově, a měly 
by vystavit dokument potvrzující počet 
platných prohlášení o podpoře, které 
obdržely.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) V zájmu zajištění úplné 
transparentnosti je nanejvýš důležité, aby 
organizátoři občanské iniciativy poskytli 
prohlášení o veškerých finančních 
prostředcích, které byly použity 
na podporu určité iniciativy.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Aby byla zajištěna a zachována vysoká míra zapojení občanů, je velmi důležité počítat
s rychlým postupem. Má se proto za to, že Evropská komise musí být schopna kompletně 
zformulovat své vlastní závěry o dané iniciativě a o opatřeních, která má v úmyslu učinit, 
během tří měsíců.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) K tomu, aby byl vyslyšen hlas 
občanů, může Evropský parlament
v rámci svých pravomocí učinit jakékoli 
vhodné opatření.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Na zpracování osobních údajů podle 
tohoto nařízení se použije směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES 
ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických 

(18) Na zpracování osobních údajů podle 
tohoto nařízení se použije směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES 
ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických 
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osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů. V tomto ohledu je vhodné vyjasnit, 
že organizátor občanské iniciativy
a příslušné orgány jsou správci údajů 
ve smyslu směrnice 95/46/ES, a stanovit 
maximální období, během nějž lze osobní 
údaje sebrané 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 zpracování osobních údajů, 
bezpečností zpracování a poskytováním 
informací a s právy subjektů údajů na 
přístup ke svým osobním údajům stejně 
jako na jejich opravu a vymazání.

osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů. V tomto ohledu je vhodné vyjasnit, 
že organizátor občanské iniciativy
a příslušné orgány členských států jsou
v případě sběru podpisů v listinné podobě
správci údajů ve smyslu směrnice 
95/46/ES, a stanovit maximální období, 
během nějž lze osobní údaje sebrané 
za účelem občanské iniciativy uchovávat.
V případě sběru podpisů v elektronické 
podobě musí Komise ve své funkci správce
údajů přijmout všechna příslušná opatření, 
aby splnila povinnosti uložené směrnicí 
95/46/ES, zejména povinnosti spojené
s oprávněností zpracování osobních údajů, 
bezpečností zpracování a poskytováním 
informací a s právy subjektů údajů na 
přístup ke svým osobním údajům stejně 
jako na jejich opravu a vymazání.

Odůvodnění

V případě sběru podpisů v elektronické podobě by Komise měla vytvořit ústřední internetovou 
stránku, aby zajistila ochranu osobních údajů. Na této stránce by měly být zaregistrovány 
všechny iniciativy, které by zde mělo být možné také podepsat. Jinak by byly zakladatelé 
iniciativ vystaveni zbytečné zátěži.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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;

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 pětiny všech 
členských států;
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. „organizátory“ fyzické osoby tvořící 
výbor občanů odpovědný za přípravu
a předložení občanské iniciativy Komisi.

Pozměňovací návrh 23

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. Organizátoři vytvoří výbor občanů, 
kteří pocházejí alespoň z jedné pětiny 
členských států. Organizátoři musejí být 
občany Unie a musí jim být nejméně 
16 let.

Pozměňovací návrh 24

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
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Odůvodnění

Aby se zabránilo případnému zneužívání existujících obchodních organizací, politických stran 
atd., měly by být organizátorem občanské iniciativy pouze fyzické osoby.

Pozměňovací návrh 25

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 musí jim být 
nejméně 16 let.

Odůvodnění

V článku 9 Smlouvy o EU se uvádí, že by se všem občanům Unie mělo dostat stejné 
pozornosti. Z hlediska budoucnosti Evropy je rozhodující aktivní občanství, sociální začlenění
a solidarita mladých lidí. Podpora iniciativy je kromě toho něco zcela jiného než hlasování,
a bylo by proto vhodné zapojit do této činnosti také mládež. Spojení minimálního věku
s věkovou hranicí pro hlasování ve volbách v jednotlivých členských státech by navíc vedlo 
vzhledem k rozdílným požadavkům v těchto zemích k nerovným podmínkám.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 4 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Registrace navrhované občanské iniciativy Registrace a přípustnost navrhované 
občanské iniciativy

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kromě případů uvedených v odstavcích 2. Komise rozhodne o přípustnosti určité 
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3 a 4 Komise neprodleně zaregistruje 
navrhovanou iniciativu pod jedinečným 
registračním číslem a pošle organizátorovi 
potvrzení.

iniciativy do jednoho měsíce od podání 
žádosti o její registraci, jak je uvedeno
v článku 1. Navrhovaná občanská 
iniciativa se považuje za přípustnou, a tím
i za zaregistrovanou, pokud splňuje tyto 
podmínky:
– nelze ji důvodně považovat 
za nevhodnou z toho důvodu, že by byla 
urážlivá nebo neseriózní;
– neodporuje hodnotám Unie;
– týká se věci, v níž lze přijmout právní akt 
Unie za účelem provádění Smluv, a
– spadá v oblasti předkládání návrhů 
do rámce pravomocí Komise.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Pozměňovací návrh 29

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, jak je 
stanoveno v článku 2 Smlouvy o Evropské 
unii. Důvody Komise pro odmítnutí 
registrace určité iniciativy se řádně 
zdůvodní a zveřejní na internetových 
stránkách, které jsou zřízeny za tímto 
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účelem.

Odůvodnění

Taková transparentnost bude nepochybně mít pedagogický účinek a zabrání nárůstu 
nepřijatelných nebo absurdních iniciativ.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Rozhodnutí o přípustnosti se oznámí 
organizátorům navrhované občanské 
iniciativy a zveřejní se v registru 
na internetové stránce vytvořené Komisí.
Toto rozhodnutí bude rovněž obsahovat 
údaje o tom, jaký právní akt nebo opatření 
považuje Komise za vhodné přijmout
v případě, že bude shromážděn milion 
prohlášení o podpoře dané iniciativy. 
Komise může tyto údaje vždy upravit 
ve chvíli, kdy přijme rozhodnutí o tom, 
zda bude postup v souvislosti s občanskou 
iniciativou pokračovat.

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise informuje organizátora
o důvodech odmítnutí registrace 
navrhované občanské iniciativy.

Pozměňovací návrh 32
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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 a prohlášena za přípustnou
v souladu s článkem 4.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Organizátor rovněž odpovědným 
orgánům předloží prohlášení o veškerých 
finančních prostředcích od jakýchkoli 
zájmových skupin nebo od zástupců 
zájmových skupin, které od nich
v průběhu celého procesu shromažďování 
prohlášení o podpoře obdržel nebo použil, 
aby se zajistila plná transparentnost 
po celou dobu existence občanské 
iniciativy.

Pozměňovací návrh 34

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. Všechna prohlášení o podpoře se sbírají 
po dni registrace navrhované iniciativy 
po dobu, která nepřesáhne 24 měsíců.
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Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě elektronického sběru 
prohlášení o podpoře se údaje získané 
prostřednictvím elektronických systémů 
sběru uchovávají na území členského 
státu. Pro účely elektronického sběru lze 
upravit vzor formuláře prohlášení
o podpoře.

1. V případě elektronického sběru 
prohlášení o podpoře uchovává údaje 
získané prostřednictvím elektronických 
systémů sběru centrálně Komise nebo 
Evropský parlament. Pro účely 
elektronického sběru lze upravit vzor 
formuláře prohlášení o podpoře.

Odůvodnění

Komise by měla vytvořit ústřední internetovou stránku, aby zajistila ochranu osobních údajů. 
Na této stránce by měly být zaregistrovány všechny iniciativy, které by zde mělo být možné 
také podepsat. Jinak by byly zakladatelé iniciativ vystaveni zbytečné zátěži.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 6. – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Údaje získané od podepsaných osob 
prostřednictvím elektronických systémů 
sběru podpisů musejí být zkontrolovány, 
uloženy a zničeny v souladu s pravidly 
Unie týkajícími se ochrany údajů a práva 
na soukromí.

Odůvodnění

Údaje poskytované podepsanými osobami představují osobní údaje, které musejí být chráněny 
před jakýmkoli zneužitím.
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Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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. Než budou 
přijaty technické specifikace uvedené
v odstavci 5, používá příslušný orgán
k hodnocení souladu elektronického 
systému sběru s odstavcem 4 příslušné 
vnitrostátní technické specifikace.

vypouští se

Členské státy uznávají potvrzení vydaná 
příslušnými orgány jiných členských 
států.

Odůvodnění

Jelikož ústřední internetovou stránku by měla vytvořit a spravovat Komise, není již potřeba, 
aby členské státy ověřovaly plnění požadavků právních předpisů.

Pozměňovací návrh 38

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a. elektronicky mohou formulář prohlášení
o podpoře předložit pouze fyzické osoby;

a. elektronicky mohou formulář prohlášení
o podpoře podat pouze fyzické osoby 
způsobilé k podpisu;

Pozměňovací návrh 39

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

ba. skutečnost, že každá osoba předloží 
pouze jedno prohlášení, lze ověřit;

Pozměňovací návrh 40

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 12 měsíců od vstupu tohoto nařízení
v platnost provede Komise společně
s evropským inspektorem ochrany údajů 
hodnocení, které jí umožní přijmout 
regulativním postupem podle čl. 19 odst. 2 
technické specifikace pro provádění 
odstavce 4. Toto hodnocení bude spolu
s návrhy předloženo Evropskému 
parlamentu.

Pozměňovací návrh 41

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 
pětiny členských států.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

počet podepsaných osob alespoň 
minimálního počtu občanů stanoveného
v příloze I.

Pozměňovací návrh 43

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 toho členského státu, v němž 
mají trvalé bydliště.

Podepsaná osoba, která není státním 
příslušníkem členského státu, v němž má 
trvalé bydliště, si může vybrat, zda bude 
považována za osobu pocházející
z členského státu, v němž má trvalé 
bydliště, nebo z členského státu, jehož je 
státním příslušníkem.
Podepsaná osoba, jež má trvalé bydliště 
ve třetí zemi, bude považována za osobu
pocházející z členského státu, jehož je 
státním příslušníkem.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Článek 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8 vypouští se
Rozhodnutí o přípustnosti navrhované 

občanské iniciativy
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
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o přípustnosti navrhované občanské 
iniciativy. Pro tento účel použije 
organizátor formulář uvedený v příloze V.
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 věci, v níž lze přijmout právní 
akt Unie za účelem provádění 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.

Odůvodnění

Registrace a přípustnost by měly být sloučeny do jednoho kroku. Článek 8 proto není nutný, 
neboť otázkou registrace a přípustnosti se zabývá článek 4.

Pozměňovací návrh 45

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, a pokud Komise
v souladu s článkem 4 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.

Pozměňovací návrh 46
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Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Organizátor předloží prohlášení o podpoře 
tomu členskému státu, který vydal doklad 
totožnosti uvedený v daném prohlášení.

Organizátor předloží prohlášení o podpoře 
tomu členskému státu, v němž mají 
podepsané osoby své trvalé bydliště.

Podepsaná osoba, která není státním 
příslušníkem členského státu, v němž má 
trvalé bydliště, si může vybrat, zda bude 
považována za osobu pocházející
z členského státu, v němž má trvalé 
bydliště, nebo z členského státu, jehož je 
státním příslušníkem.
Pokud mají podepsané osoby trvalé 
bydliště ve třetí zemi, předloží organizátor 
prohlášení o podpoře tomu členskému 
státu, jehož jsou státním příslušníkem.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány ověří ve lhůtě 
maximálně tří měsíců prohlášení o podpoře 
pomocí odpovídajících kontrol a vystaví 
organizátorovi potvrzení podle vzoru 
uvedeného v příloze VII, v němž potvrdí 
počet platných prohlášení o podpoře 
pro daný členský stát.

2. Příslušné orgány ověří ve lhůtě 
maximálně tří měsíců prohlášení o podpoře 
pomocí namátkových kontrol a vystaví 
organizátorovi potvrzení podle vzoru 
uvedeného v příloze VII, v němž potvrdí 
počet platných prohlášení o podpoře 
pro daný členský stát. Procento 
neplatných podpisů ve vzorku určeném 
ke kontrole bude odečteno od celkového 
počtu prohlášení o podpoře. Potvrzení 
bude vydáno pouze tehdy, pokud je počet 
zbývajících prohlášení o podpoře vyšší než 
jeden milion.

Odůvodnění

Cílem tohoto článku je urychlit proces ověřování. Pokud např. evropská občanská iniciativa 
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získá 1,5 milionu podpisů, může orgán provádějící ověření provést namátkovou kontrolu
u 5000 vzorků z celkového počtu. Pokud se u těchto 5000 vzorků prokáže, že 500 z nich 
(čili 10 %) jsou neplatné, neúplné nebo je nelze ověřit, může být tento výsledek extrapolován 
na celý soubor podpisů, tj. bude se vycházet z předpokladu, že 10 % z 1,5 milionu podpisů je 
neplatných. Tento systém korekce založený na namátkové kontrole je také odpovědí 
na argument předložený Komisí, podle nějž je pro důkladnou kontrolu platnosti podpisů nutné 
znát číslo průkazu totožnosti.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a. bezodkladně ji zveřejní na svých 
internetových stránkách;

a. bezodkladně ji zveřejní ve všech 
úředních jazycích Unie na svých 
internetových stránkách;

Odůvodnění

Aby mohla být navrhované občanské iniciativě po jejím schválení Evropskou komisí 
vyslovena podpora, měli by všichni občané EU porozumět jejímu obsahu. Toho lze dosáhnout 
pouze tak, že budou iniciativy po zveřejnění na internetových stránkách Evropské komise 
přeloženy do všech úředních jazyků Evropské unie. 

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b. posoudí ji a do tří měsíců vydá sdělení 
obsahující závěry o této iniciativě,
a také vhodný návrh k otázkám, k nimž je 
podle mínění občanů nezbytné přijmout 
právní akt. Pokud se Komise rozhodne 
podniknout alternativní opatření, nebo 
pokud se rozhodne nepodnikat v této věci 
žádné kroky, vydá sdělení, v němž uvede
odůvodnění svého rozhodnutí.



PE448.978v02-00 28/35 AD\837201CS.doc

CS

Odůvodnění

Cílem je uložit Komisi důraznější povinnost činit v souvislosti s občanskými iniciativami další 
kroky. Aby byla zajištěna a zachována vysoká míra zapojení občanů, je velmi důležité počítat
s rychlým postupem. Má se proto za to, že Evropská komise musí být schopna kompletně 
zformulovat své vlastní závěry o dané iniciativě a o opatřeních, která má v úmyslu učinit, 
během tří měsíců.

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Seznam předložených občanských 
iniciativ a sdělení uvedené v odst. 1 bodě 
b) se oznámí organizátorovi občanské 
iniciativy, Evropskému parlamentu a Radě
a zveřejní se.

Odůvodnění

Cílem je uložit Komisi důraznější povinnost činit v souvislosti s občanskými iniciativami další 
kroky.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 11. – odst. 2 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise předloží veřejnou výroční 
zprávu o provádění občanských iniciativ 
Evropskému parlamentu a Radě a uvede 
mimo jiné počet předložených iniciativ, 
jejich přípustnost a u každé iniciativy 
následné kroky ze strany Komise.

Odůvodnění

Cílem je uložit Komisi důraznější povinnost činit v souvislosti s občanskými iniciativami další 



AD\837201CS.doc 29/35 PE448.978v02-00

CS

kroky.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 11 b – odst. 2 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. V souvislosti s občanskými 
iniciativami, u nichž byl shromážděn 
milion prohlášení o jejich podpoře, může 
Evropský parlament kdykoliv vyzvat 
Komisi, aby vysvětlila opatření, která 
hodlá učinit, nebo své rozhodnutí neučinit 
žádné opatření, a uvedla důvody tohoto 
rozhodnutí. Při výkonu svých pravomocí 
může Evropský parlament kdykoli 
uspořádat slyšení organizátorů nebo 
přijmout usnesení. Organizátoři mohou 
rovněž v této věci předložit Evropskému 
parlamentu petici, pokud jsou splněna 
kritéria pro její podání.

Odůvodnění

Aby bylo možno reagovat na očekávání občanů a předcházet frustracím, je důležité, aby 
Evropský parlament nabídl jiné možnosti a aby uspořádal diskuzi s cílem objasnit rozhodnutí 
Komise.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Článek 13 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b. nesplnění požadavků pro elektronické 
systémy sběru;

vypouští se

Odůvodnění

Podporujeme myšlenku jediné ústřední internetové stránky, kterou by provozovala Komise, 
místo stránek, které by zřizovali samotní zakladatelé iniciativ. Tímto způsobem bude vždy 
zajištěn soulad s právními předpisy o ochraně osobních údajů.
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Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může přijmout změny příloh 
tohoto nařízení prostřednictvím aktů
v přenesené pravomoci v souladu s články 
16, 17 a 18.

Komise může přijmout změny všech příloh 
tohoto nařízení prostřednictvím aktů
v přenesené pravomoci v souladu s články 
16, 17 a 18, s výjimkou přílohy II a III.

Odůvodnění

Tyto dvě přílohy obsahují ustanovení, která musí přezkoumat Parlament. Nesmějí proto být 
zahrnuty do rozsahu působnosti aktů v přenesené pravomoci a do postupů projednávání 
ve výborech. 

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 2 – pododstavec 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 informovaly o svém záměru 
námitky nevyslovit.

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

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise o tom uvědomí ostatní členské 
státy.

Komise o tom uvědomí ostatní členské 
státy a Evropský parlament.
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Pozměňovací návrh 57

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.

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

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Příloha II – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. právní základ Smluv, který Komisi 
umožňuje jednat;

vypouští se

Odůvodnění

Není reálně očekávat, že občané, kteří zakládají jednotlivé iniciativy, budou znát právní 
základ Smluv, který by Komisi umožnil jednat. Naopak Komise má za úkol přezkoumat 
iniciativu a její slučitelnost se Smlouvami a poté informovat organizátory o její přípustnosti
a zároveň uvést přesné důvody svého rozhodnutí a zveřejnit jej.

Pozměňovací návrh 59

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 organizátora;

Pozměňovací návrh 60
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Návrh nařízení
Příloha III –políčko 2 – bod 5 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Finanční a politická podpora 
poskytnutá v souvislosti s navrženou 
občanskou iniciativou*:

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Příloha III – políčko 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Políčko 3: (vyplní podepsaná osoba) Políčko 3: (vyplní podepsaná osoba)

1. Jméno podepsané osoby: 1. Jméno podepsané osoby:
Křestní jméno*:… Příjmení*: Křestní jméno*:… Příjmení*:
2. Adresa:
Ulice:
PSČ: Město*:
Země*:

2. Adresa:
Ulice:
PSČ: Město*:
Země*:

3. E-mailová adresa: 3. E-mailová adresa:
4. Datum a místo narození*: 4. Datum a místo narození*:
Datum narození: Místo a země: Datum narození: Místo a země:
5. Státní příslušnost*: 5. Státní příslušnost*:
6. Osobní identifikační číslo*:
Typ identifikačního čísla / dokladu 
totožnosti*:
Občanský průkaz: Cestovní pas: Sociální 
zabezpečení:
Členský stát, který vydal identifikační 
číslo / doklad totožnosti*:
7. Tímto prohlašuji, že informace uvedené
v tomto formuláři jsou správné a že jsem 
tuto navrhovanou občanskou iniciativu 
podpořil/a pouze jednou*.

6. 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* ♦: 
………..

Datum a podpis podepsané osoby* ♦: 
………..
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Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Příloha IV

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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:

vypouští se

Odůvodnění

Návrh Komise, aby každý zakladatel iniciativy vytvořil svou internetovou stránku, 
by představoval nadměrnou zátěž nejen pro zakladatele iniciativy, ale i pro členské státy, 
které by musely ověřovat, zda jsou internetové systémy shromažďování podpisů v souladu
s právními předpisy, které stanovila Komise, a vydávat kromě toho pro každou internetovou 
stránku osvědčení, jež by potvrzovalo, že daná stránka tyto předpisy splňuje. Abychom 
se tomu vyhnuli, domníváme se, že Komise by měla vytvořit ústřední internetovou stránku, kde 
by byly uloženy všechny iniciativy.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Příloha VI

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Formulář pro předložení prohlášení
o podpoře příslušným orgánům členských 
států

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*:

1. Celé jméno, poštovní adresa a e-mailová 
adresa organizátora*:



PE448.978v02-00 34/35 AD\837201CS.doc

CS

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]*:

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 
osobního identifikačního čísla vydaného 
týmž členským státem. Pokud je třeba, 
přiložte příslušná potvrzení o souladu 
elektronického systému sběru s nařízením 
xxxx/xxxx)

7. Přílohy*:
(Přiložte všechna prohlášení o podpoře 
od podepsaných osob)

8. Datum a podpis organizátora*: 8. Datum a podpis organizátora*:
*: povinná pole *: povinná pole

Odůvodnění

Některé členské státy EU nevydávají svým občanům průkazy totožnosti, proto je vhodnější 
používat občanství. Jelikož by ústřední internetovou stránku měla vytvořit a spravovat 
Komise, není kromě toho už potřeba, aby členské státy ověřovaly plnění požadavků právních 
předpisů.

Pozměňovací návrh 64

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 adresa a e-mailová 
adresa organizátora.
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