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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o európskej iniciatíve občanov
(2014/2257(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 11 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii a článok 24 ods. 1 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci o návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o iniciatíve občanov (KOM(2010)0119 – C7-0089/2010 –
2010/0074(COD)),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve 
občanov,

– so zreteľom na verejné vypočutie o iniciatíve občanov z 26. februára 2015 organizované 
Výborom pre ústavné veci v spolupráci s Výborom pre petície,

– so zreteľom na štúdiu tematickej sekcie C Európskeho parlamentu vydanú v roku 2014 
s názvom Európska iniciatíva občanov – prvé ponaučenia z vykonávania,

– so zreteľom na rozhodnutie Európskej ombudsmanky zo 4. marca 2015, ktorým sa 
uzatvára vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy týkajúce sa Komisie (OI/9/2013/TN),

– so zreteľom na štúdiu výskumnej služby Európskeho parlamentu z februára 2015 
s názvom Vykonávanie európskej iniciatívy občanov,

– so zreteľom na správu Komisie z 1. apríla 2015 o európskej iniciatíve občanov,

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a na stanoviská Výboru pre právne veci 
a Výboru pre petície (A8-0000/2015),

A. keďže európska iniciatíva občanov predstavuje mimoriadny a inovatívny nástroj 
participatívnej demokracie v Európskej únii, ktorého potenciál je potrebné naplno 
využiť a zvýšiť s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky;

B. keďže tri roky po tom, čo sa 1. apríla 2012 začalo uplatňovať nariadenie č. 211/2011, 
je potrebné zhodnotiť jeho vykonávanie s cieľom zistiť prípadné nedostatky a navrhnúť 
schodné riešenia na účely jeho revidovanej verzie;

C. keďže sa väčšina organizátorov európskych iniciatív občanov (ECI) pri príprave ECI 
stretla s viacerými problémami praktickej aj právnej povahy a keďže organizátori 
viacerých zamietnutých európskych iniciatív občanov následne podali podnety 
na Súdny dvor proti rozhodnutiu Komisie, ako vyšlo najavo z rozsiahlych kontaktov 
s občianskou spoločnosťou a z výskumu zameraného na ECI;



PE552.021v01-00 4/5 PR\1054854SK.doc

SK

D. keďže viacero inštitúcií, mimovládnych organizácií, odborných obcí a skupín 
občianskej spoločnosti zvážilo rozličné nedostatky v organizovaní ECI a navrhlo 
zlepšenia;

1. zdôrazňuje, že iniciatíva občanov predstavuje pre občanov výnimočnú príležitosť určiť 
a formulovať svoje ambície a požiadať o opatrenia na úrovni EÚ a že je potrebné ju 
povzbudzovať, zdokonaliť a podporovať; ďalej zdôrazňuje, že je občianskym právom 
každého občana používať vlastný materinský jazyk a že všetky aktivity spojené s ECI 
možno preto vykonávať v príslušnom materinskom jazyku;

2. vyzýva Komisiu, aby organizátorom ECI poskytla prostredníctvom kontaktného centra 
Europe Direct čo najviac predovšetkým právnych usmernení, aby boli oboznámení 
s možnosťami, ktoré majú k dispozícii, a nenavrhli ECI, ktorá nepatrí do právomocí 
Komisie, alebo aby úlohou poskytnúť poradenstvo poverila inú nezávislú spoločnosť 
alebo subjekt s cieľom predísť možnému konfliktu záujmov v rámci samotnej Komisie; 
konštatuje však, že podľa Lisabonskej zmluvy otázky nastolené európskymi 
iniciatívami občanov nemusia patriť výhradne do právomoci Komisie; okrem toho 
zastáva názor, že Komisia by mala zvážiť zriadenie zvláštnej kancelárie pre ECI 
v každom členskom štáte;

3. zdôrazňuje potrebu poskytnúť podrobnejšie usmernenia o výklade právnych základov 
a viac informácií o povinnostiach v súvislosti s ochranou údajov v jednotlivých 
členských štátoch, v ktorých organizátori vedú svoje kampane, a o možnosti 
organizátorov uzavrieť poistenie;

4. zdôrazňuje, že podľa podmienok stanovených v článku 4 nariadenia č. 211/2011 ak 
Komisia zamietne registráciu ECI, „informuje organizátorov o dôvodoch zamietnutia 
a o všetkých dostupných prostriedkoch súdnej a mimosúdnej nápravy“; v tejto súvislosti 
berie na vedomie početné sťažnosti organizátorov na to, že nedostali podrobné a úplné 
dôvody zamietnutia svojich ECI, a vyzýva Komisiu, aby čo najpodrobnejšie vysvetlila 
dôvody a usmernila organizátorov pri hľadaní možného riešenia;

5. vyzýva Komisiu, aby zvážila možnosť zaregistrovať len časť iniciatívy v prípade, 
že celá ECI nepatrí do právomocí Komisie, a aby organizátorov pri registrácii 
usmernila, ktorú časť by mohli zaregistrovať;

6. vyzýva Komisiu, aby vylepšila softvér na elektronický zber podpisov tak, aby bol ľahko 
používateľný, a aby bezplatne a trvalo poskytovala svoje servery na uchovávanie 
elektronických podpisov;

7. vyzýva Komisiu, aby prehodnotila automatické začatie lehoty určenej na zber podpisov 
po registrácii ECI a umožnila organizátorom rozhodnúť o tom, kedy by sa táto lehota 
mala začať;

8. víta návrh Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru poskytovať bezplatné 
preklady textov ECI a znížiť tak náklady na organizovanie ECI a vyzýva ho, aby zriadil 
potrebný prevádzkový rámec;

9. zastáva názor, že pre organizátorov je príliš komplikované poskytovať podľa ustanovení 
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nariadenia č. 211/2011 na základe rozdielnych vnútroštátnych ustanovení rôzne osobné 
údaje na podporu ECI v 28 členských štátoch, a navrhuje, že by sa malo zvážiť 
zriadenie digitálneho občianstva EÚ; vyzýva preto Komisiu, aby sa touto otázkou 
zaoberala vo svojej digitálnej agende;

10. berie na vedomie háklivý problém spočívajúci v osobnej zodpovednosti organizátorov 
v súvislosti s ochranou údajov pri zbere osobných údajov signatárov a navrhuje, aby sa 
zúžil rozsah požadovaných údajov alebo aby sa zodpovednosť rozšírila 
na dobrovoľných účastníkov kampane a aby sa zmenilo znenie článku 13 nariadenia 
č. 211/2011 o zodpovednosti, prípadne aby sa jasne uviedlo, že osobná zodpovednosť 
nie je neobmedzená; navrhuje čerpať inšpiráciu z článku 3 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady č. 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia 
prostredníctvom trestného práva s cieľom stanoviť, že organizátori sú zodpovední len 
za konanie, ktoré je „protiprávne a došlo k nemu úmyselne alebo aspoň z hrubej 
nedbanlivosti“;

11. navrhuje, aby sa členským štátom predĺžila lehota na osvedčenie elektronického 
systému zberu na dva mesiace (namiesto jedného) a organizátorom lehota na zbieranie 
vyhlásení o podpore na 18 mesiacov (namiesto 12 mesiacov);

12. vyzýva členské štáty, aby boli flexibilné pri overovaní v prípade, že sú im doručené 
vyhlásenia o podpore ECI s počtom podpisov tesne nad hranicou 1 milióna, s cieľom 
umožniť predloženie iniciatívy;

13. vyzýva Komisiu, aby preskúmala znenie článku 10 písm. c) nariadenia č. 211/2011 
s cieľom umožniť riadny ďalší postup v prípade úspešnej ECI vrátane parlamentnej 
rozpravy v pléne a následného hlasovania o ECI; naliehavo žiada Komisiu, aby začala 
s prípravou právneho aktu na základe úspešných ECI do 12 mesiacov od ich prijatia;

14. zastáva názor, že v záujme zdôraznenia politického rozmeru európskych iniciatív 
občanov by malo byť verejné vypočutie uskutočnené za podmienok stanovených 
v článku 11 nariadenia č. 211/2011 štruktúrované tak, aby organizátorom umožnilo 
zapojiť sa do dialógu s poslancami Európskeho parlamentu; zdôrazňuje, že vypočutia 
týkajúce sa ECI by mal organizovať neutrálny výbor, ktorý nie je hlavným gestorským 
výborom;

15. vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť financovania ECI z rozpočtu EÚ 
prostredníctvom európskych programov, napríklad programu Európa pre občanov 
na podporu aktívneho európskeho občianstva či programu Práva, rovnosť a občianstvo, 
pretože existuje reálna potreba finančnej podpory organizovania ECI a s týmto 
zámerom boli predložené mnohé návrhy na zmenu rozpočtu EÚ;

16. víta správu Komisie z 1. apríla 2015 o ECI a vyzýva ju, aby sa podľa revidovanej verzie 
tohto nástroja vykonali všetky náležité právne opatrenia v prípade, že sa určitá ECI bude 
považovať za úspešne dovŕšenú;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.


