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NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 
návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že iniciatíva občanov je prvým nástrojom participatívnej demokracie, ktorou 
sa občanom EÚ na základe najmenej jedného milióna vyhlásení podpory z minimálne 
jednej štvrtiny členských štátov EÚ udeľuje právo začať iniciatívu, čím dochádza k 
posilneniu ich novej politickej výsady, a žiada Komisiu, aby v rámci svojich právomocí 
predložila vhodný návrh o otázkach, v súvislosti s ktorými sa občania domnievajú, že na 
vykonávanie zmlúv je nevyhnutný legislatívny akt;

2. víta správu Komisie o európskej iniciatíve občanov z 31. marca 2015, v ktorej sa uznáva, 
že stále existuje priestor na zlepšenie európskej iniciatívy občanov, a identifikuje sa 
niekoľko možných problémov v záujme zlepšenia nástroja; takisto víta vyšetrovanie 
európskej ombudsmanky z vlastnej iniciatívy týkajúce sa fungovania európskej iniciatívy 
občanov, na základe ktorého sa predkladá 11 konkrétnych návrhov na zlepšenie postupu 
európskej iniciatívy občanov;

3. považuje za mimoriadne dôležité, aby občania mohli prispievať k výkonu legislatívnych 
právomocí Únie a priamo sa zúčastňovať na iniciovaní legislatívnych návrhov;

4. konštatuje, že na iniciatíve občanov sa zúčastnilo viac než šesť miliónov občanov EÚ, že 
počet žiadostí o začatie iniciatívy dosiahol 51, z ktorých len tri iniciatívy, a to Right 
2Water, Jeden z nás a Stop Vivisection, boli uznané za prípustné, a že šesť organizátorov 
európskej iniciatívy občanov, čo zodpovedá 30 % všetkých zamietnutí, napadlo 
zamietnutie Komisie pred Súdnym dvorom, z čoho vyplýva, že treba vyvinúť ešte 
množstvo úsilia s cieľom zabezpečiť, aby európska iniciatíva občanov splnila svoj úplný 
potenciál; poukazuje na rôzne praktické ťažkosti, s ktorými sa organizátori stretli od 
nadobudnutia účinnosti nariadenia v apríli 2012, a upozorňuje, že počet iniciatív klesá;

5. žiada o preskúmanie dvojitej úlohy Komisie, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov, 
vzhľadom na to, že viacerí organizátori európskej iniciatívy občanov uznávajú význam a 
hodnotu jej pôsobenia; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby zvážila úlohu Parlamentu aj 
ako subjektu s rozhodovacími právomocami, keďže je jedinou inštitúciou, ktorej členovia 
sú volení priamo občanmi EÚ;

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila komplexnú podporu vrátane nezáväzného právneho 
poradenstva, napríklad tým, že vytvorí jasne určené kontaktné miesto zodpovedné za 
iniciatívu občanov v zastúpeniach Komisie a informačných centrách Europe Direct vo 
všetkých členských štátoch, ktorých úlohou by bolo poskytovať informácie a potrebné 
poradenstvo a pomoc v súvislosti s iniciatívou občanov, s ohľadom na ťažkosti, ktoré 
majú organizátori pri určovaní relevantných zmluvných a právnych ustanovení, z ktorých 
má platná iniciatíva vychádzať; zdôrazňuje však, že v prípade odmietnutia by Komisia 
mala verejnosti objasniť svoje politické rozhodnutia podrobným, transparentným 
a zrozumiteľným spôsobom a súčasne informovať organizátorov o príslušných právnych 
aspektoch;

7. vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť registrácie iba časti iniciatívy v prípade, že 
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celá európska iniciatíva občanov nespadá do pôsobnosti Komisie; domnieva sa, že na 
takúto registráciu by boli vhodné predchádzajúce konzultácie so žiadajúcim výborom 
občanov;

8. ďalej vyzýva Komisiu, aby zlepšila svoj internetový portál tak, aby bol zrozumiteľnejší 
a užívateľsky prístupnejší, najmä pokiaľ ide o informácie o jej právomociach a podporu, 
ktorú možno získať pre úspešnú žiadosť; domnieva sa, že Komisia by okrem toho, že 
poskytne zrozumiteľný zoznam svojich právomocí, mala objasniť postup registrácie, 
keďže bola zamietnutá registrácia vysokého počtu predložených iniciatív občanov, a to z 
dôvodu, že tieto iniciatívy zjavne nepatrili do rámca právomocí Komisie; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby aktívne spolupracovala a poskytla organizátorom európskych 
iniciatív občanov podrobné usmernenia o výklade príslušných právnych ustanovení;

9. zdôrazňuje potrebu preskúmať možnosť harmonizovaného a efektívnejšieho postupu 
predkladania vyhlásení o podpore, keďže je neprijateľné, aby občania EÚ boli vylúčení 
z podpory iniciatív občanov z dôvodu odlišných požiadaviek na poskytovanie osobných 
údajov v jednotlivých členských štátoch; preto vyzýva Komisiu, aby navrhla jednoduchšie 
požiadavky na predkladanie údajov vo všetkých členských štátoch s cieľom uľahčiť 
podpisovanie európskej iniciatívy občanov bez ohľadu na krajinu pobytu; s cieľom 
uľahčiť postup podpisovania navrhuje, aby sa zvážilo vytvorenie mobilnej aplikácie, 
prepracovanie softvéru na online zber údajov a najmä možnosť používania digitálneho 
podpisu ako prostriedku na identifikáciu, so zreteľom na potreby osôb so zdravotným 
postihnutím; vyzýva členské štáty, aby urýchlene preskúmali požiadavku, aby sa 
k vyhláseniu o podpore poskytovalo osobné identifikačné číslo, s cieľom prípadne 
odstrániť túto požiadavku, keďže by mohla predstavovať zbytočnú byrokratickú záťaž pre 
zber vyhlásení o podpore, ako aj nadbytočný spôsob overovania totožnosti signatára;

10. vyzýva Komisiu, aby využila všetky verejné komunikačné kanály na zvyšovanie 
informovanosti o európskych iniciatívach občanov, prijala opatrenia potrebné na 
zabezpečenie transparentnosti a uľahčila komunikáciu týkajúcu sa súčasných európskych 
iniciatív občanov napríklad aj tým, že vytvorí aplikácie s informáciami, oznámeniami a 
možnosťou elektronického podpisu; zdôrazňuje, že aktívna účasť občanov na európskych 
iniciatívach občanov v rozhodujúcej miere závisí aj od ich propagácie v členských štátoch, 
a preto navrhuje, aby vnútroštátne parlamenty členských štátov uvádzali európsku 
iniciatívu občanov na svojich oficiálnych webových stránkach;

11. zdôrazňuje svoje stanovisko, že automatické prepojenie medzi registráciou iniciatívy 
občanov a dátumom začiatku plynutia dvanásťmesačného obdobia na zber vyhlásení 
o podpore by sa malo zrušiť a že organizátori európskej iniciatívy občanov by mali mať 
možnosť stanoviť dátum začatia svojej iniciatívy do troch mesiacov od jej registrácie 
Komisiou; 

12. takisto konštatuje, že lehota na zber vyhlásení o podpore by sa mohla predĺžiť na 18 
mesiacov;

13. poznamenáva, že v súvislosti s organizátormi iniciatív občanov vznikli otázky týkajúce sa 
zodpovednosti vzhľadom na to, že výbory občanov nemajú právnu subjektivitu a že tento 
problém by sa mohol vyriešiť iba revíziou nariadenia; vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
možnosť udelenia právnej subjektivity výborom občanov uvedeným v článku 3 ods. 2 
tohto nariadenia; okrem toho požaduje opatrenia na zníženie rizika, ktoré sa majú prijať s 
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cieľom nabádať členov výboru pre európsku iniciatívu občanov, aby prijali konkrétne 
iniciatívy;

14. víta ochotu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru poskytovať iniciátorom 
bezplatné prekladateľské služby, a tým uľahčiť šírenie iniciatív občanov vo všetkých 
úradných jazykoch, najmä vzhľadom na to, že používanie materinského jazyka je 
občianskym právom; v tejto súvislosti uznáva významný prínos k podpore občanov tým, 
že sa im umožní zvyšovať informovanosť obyvateľov EÚ o otázkach, ktoré ich 
znepokojujú;

15. zdôrazňuje dôležitosť inštitucionálnej rovnováhy v procese hodnotenia žiadostí po 
registrácii, po predložení európskej iniciatívy občanov Komisii podľa ustanovení článku 9 
nariadenia; preto vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť zapojiť príslušné európske 
inštitúcie a orgány, ako sú Európsky parlament, európsky ombudsman, Hospodárska a 
sociálna rada a Výbor regiónov;

16. pripomína dôležitú úlohu európskeho ombudsmana pri vyšetrovaní vybavovanie žiadostí 
v rámci európskych iniciatív občanov Komisiou, a najmä prípadov zamietnutia registrácie 
iniciatívy;

17. vyzýva Komisiu, aby včas predložila primeraný návrh na revíziu nariadenia o iniciatíve 
občanov a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1179/2011, s cieľom naplniť 
očakávania európskych občanov a zjednodušiť uplatňovanie iniciatívy občanov, aby sa 
mohol v plnej miere rozvinúť jej potenciál.
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