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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o evropské občanské iniciativě
(2014/2257(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na čl. 11 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii a čl. 24 odst. 1 Smlouvy o 
fungování Evropské unie,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti o návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o občanské iniciativě (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 –
2010/0074(COD)),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské 
iniciativě,

– s ohledem na veřejné slyšení o občanské iniciativě, které dne 26. února 2015 uspořádal 
Výbor pro ústavní záležitosti spolu s Petičním výborem,

– s ohledem na studii tematické sekce C Parlamentu nazvanou „Evropská občanská 
iniciativa – první zkušenosti z jejího provádění“ vydanou v roce 2014,

– s ohledem na rozhodnutí evropské veřejné ochránkyně práv ze dne 4. března 2015 o 
uzavření šetření z vlastního podnětu týkajícího se Komise (OI/9/2013/TN),

– s ohledem na studii výzkumné služby Evropského parlamentu (EPRS) z února 2015 
nazvanou „Provádění evropské občanské iniciativy“,

– s ohledem na zprávu Komise ze dne 1. dubna 2015 o evropské občanské iniciativě,

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a stanoviska Výboru pro právní 
záležitosti a Petičního výboru (A8-0000/2015),

A. vzhledem k tomu, že evropská občanská iniciativa je výjimečným a inovativním 
nástrojem participativní demokracie v Evropské unii, jehož potenciál musí být plně 
využíván a posílen s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků;

B. vzhledem k tomu, že tři roky od vstupu nařízení č. 211/2011 ze dne 1. dubna 2012 v 
platnost je třeba zhodnotit jeho provádění, které umožní určit případné nedostatky a 
navrhnout schůdná řešení v souvislosti s bezodkladným přezkumem nařízení;

C. vzhledem k tomu, že většina organizátorů evropských občanských iniciativ narazila při 
přípravě evropské občanské iniciativy na řadu obtíží souvisejících jak s praktickými, tak 
právními aspekty, a že organizátoři několika zamítnutých evropských občanských 
iniciativ následně podali stížnost k Soudnímu dvoru proti rozhodnutí Komise, jak 
vyplynulo z rozsáhlých kontaktů s občanskou společností a z výzkumu týkajícího se 
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evropských občanských iniciativ,

D. vzhledem k tomu, že řada institucí, nevládních organizací, analytických středisek a 
skupin občanské společnosti se zabývala nedostatky při organizaci evropských 
občanských iniciativ a navrhla zlepšení;

1. zdůrazňuje, že občanská iniciativa dává občanům výjimečnou příležitost určit a vyjádřit 
své ambice a požádat o opatření ze strany EU a že je třeba ji podněcovat, zdokonalit a 
podporovat; dále zdůrazňuje, že používání mateřského jazyka je občanským právem a 
že by tudíž při všech činnostech souvisejících s evropskou občanskou iniciativou mělo 
být možné mateřský jazyk používat;

2. vyzývá Komisi, aby organizátorům evropských občanských iniciativ poskytla 
prostřednictvím kontaktního centra Europe Direct co nejúplnější pokyny, zejména 
právní povahy, aby je informovala o možnostech, které mají, a předešla tak předkládání 
evropských občanských iniciativ, které nespadají do pravomocí Komise, nebo aby 
poradenstvím pověřila jinou nezávislou společnost nebo nezávislý orgán a vyhnula se 
tak případnému střetu zájmu v rámci Komise; nicméně konstatuje, že podle Lisabonské 
smlouvy nemusí otázky, které jsou předmětem evropské občanské iniciativy, plně 
spadat do pravomocí Komise; dále se domnívá, že Komise by měla zvážit možnost 
zřídit v každém členském státě kancelář, která by se věnovala evropské občanské 
iniciativě; 

3. zdůrazňuje, že je nezbytné poskytnout podrobnější pokyny o výkladu právních základů 
a více informací o povinnostech týkajících se ochrany údajů v každém členském státě, 
ve kterém organizátoři vedou kampaně, a o možnosti uzavřít pojištění, kterou 
organizátoři mají;

4. zdůrazňuje, že v souladu se zněním článku 4 nařízení č. 211/2011 v případě, že Komise 
odmítne zaregistrovat evropskou občanskou iniciativu, „vyrozumí organizátory o 
důvodech tohoto odmítnutí a o veškerých možných soudních i mimosoudních 
opravných prostředcích, které mají k dispozici“; uznává v této souvislosti četné stížnosti 
organizátorů na to, že nebyli vyrozuměni o podrobných a úplných důvodech zamítnutí 
jejich evropských občanských iniciativ, a vyzývá Komisi, aby poskytla co nejvíce 
informací s cílem vysvětlit tyto důvody a směřovat organizátory k  možnému řešení; 

5. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost zaregistrovat pouze část iniciativy v případě, že 
celá evropská občanská iniciativa nespadá do pravomocí Komise, a aby organizátorům 
při registraci oznámila, kterou část iniciativy mohou zaregistrovat;

6. vyzývá Komisi, aby zlepšila uživatelskou vstřícnost svého software pro online sběr 
podpisů a aby poskytovala své servery pro ukládání online podpisů trvale zdarma;

7. vyzývá Komisi, aby přehodnotila skutečnost, že po registraci evropské občanské 
iniciativy automaticky začíná sběr podpisů, a aby umožnila organizátorům rozhodnout, 
kdy by měl sběr začít;

8. vítá návrh Evropského hospodářského a sociálního výboru poskytovat zdarma překlady 
znění evropských občanských iniciativ a tím snížit jejich organizační náklady a vyzývá 
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výbor k vypracování nezbytného operačního rámce;

9. má za to, že pro organizátory je velmi komplikované poskytnout různé osobní údaje pro 
vyjádření podpory evropským občanským iniciativám ve 28 členských státech, jak 
stanoví nařízení č. 211/2011 na základě rozmanitých vnitrostátních ustanovení, a 
navrhuje, aby byla zvážena možnost zavedení digitálního občanství EU; vyzývá tudíž 
Komisi, aby se touto otázkou zabývala v rámci své digitální agendy;

10. bere na vědomí citlivý problém osobní odpovědnosti organizátorů, pokud jde o ochranu 
údajů, v souvislosti se shromažďováním osobních údajů osob, které občanskou 
iniciativu podepsaly, a navrhuje, aby byl rozsah požadovaných údajů omezen nebo aby 
se odpovědnost vztahovala i na dobrovolné účastníky kampaní a aby bylo znění článku 
13 nařízení č. 211/2011 o odpovědnosti změněno takovým způsobem, aby bylo jasné, že 
osobní odpovědnost není neomezená; navrhuje, že v tomto ohledu se lze inspirovat 
článkem 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/99/ES ze dne 19. listopadu 
2008 o trestněprávní ochraně životního prostředí a stanovit, že organizátoři jsou 
odpovědní za jednání, která „jsou protiprávní a byla spáchána úmyslně nebo 
přinejmenším z hrubé nedbalosti“;

11. navrhuje, aby bylo období vyhrazené členským státům na potvrzení online systému 
sběru prodlouženo na dva měsíce (namísto jednoho měsíce) a období stanovené 
organizátorům na sběr prohlášení o podpoře na 18 měsíců (namísto 12 měsíců);

12. vyzývá členské státy, aby při ověřování prohlášení o podpoře evropské občanské 
iniciativy, jejichž počet těsně přesáhl stanovenou minimální hranici 1 milionu podpisů, 
postupovaly pružně a umožnily, aby byla iniciativa předložena;

13. vyzývá Komisi, aby přezkoumala znění čl. 10 písm. c) nařízení č. 211/2011 a zajistila 
tak řádná následná opatření v návaznosti na úspěšnou evropskou občanskou iniciativu, 
která by zahrnovala rozpravu o evropské občanské iniciativě na plenárním zasedání 
Parlamentu a následné hlasování;  vyzývá Komisi, aby začala připravovat právní akt o 
úspěšných evropských občanských iniciativách do dvanácti měsíců od jejich obdržení;

14. zastává názor, že v zájmu posílení politického rozměru evropských občanských iniciativ 
by veřejné slyšení pořádané podle článku 11 nařízení č. 211/2011 mělo být navrženo 
tak, aby umožnilo organizátorům navázat dialog s poslanci Evropského parlamentu; 
zdůrazňuje, že slyšení o evropských občanských iniciativách by měl organizovat 
nezávislý výbor, který není věcně příslušný pro jejich předmět;

15. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost financování evropských občanských iniciativ z 
rozpočtu EU, prostřednictvím evropských programů, jako jsou např. program Evropa 
pro občany a program Práva, rovnost a občanství, vzhledem k tomu, že organizátoři 
evropských občanských iniciativ finanční podporu skutečně potřebují a že v tomto 
ohledu byla předložena řada pozměňovacích návrhů k rozpočtu EU;

16. vítá zprávu Komise o evropské občanské iniciativě ze dne 1. dubna 2015 a vyzývá ji, 
aby v rámci přezkumu tohoto nástroje zajistila, že v případě, že je evropská občanská 
iniciativa považována za úspěšně ukončenou, jsou uplatněna všechna odpovídající 
právní opatření;
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17. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám 
a parlamentům členských států.


