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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako věcně příslušný výbor, 
aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje skutečnost, že občanská inciativa je prvním nástrojem participativní 
demokracie, který dává občanům EU – na základě alespoň jednoho milionu prohlášení o 
podpoře – právo zahájit iniciativu a požádat Komisi, aby v rámci svých pravomocí 
předložila vhodný návrh v záležitostech, u nichž se občané domnívají, že je k provádění 
smluv nezbytně zapotřebí legislativního aktu;

2. považuje za zásadně důležité, že občané mohou přispívat k výkonu legislativních výsad 
Unie a přímo se zapojit do zahajování legislativních návrhů;

3. konstatuje, že se do občanské iniciativy zatím zapojilo více než šest milionů občanů EU a 
že tři iniciativy – „Právo na vodu“ („Right2Water“), „Jeden z nás“ („One of Us“) a „Stop 
vivisekci“ („Stop Vivisection“) – byly úspěšné; poukazuje však na to, že od vstupu 
příslušného nařízení v platnost v dubnu 2012 museli organizátoři čelit rozličným 
praktickým obtížím;

4. žádá Komisi, aby zajistila komplexní podporu včetně nezávazného právního poradenství, 
např. zřízením kontaktních míst pro občanskou iniciativu při zastoupeních Komise ve 
všech členských státech, pokud jde o potíž organizátorů s určením příslušných ustanovení
smluv a právních předpisů, na nichž se musí platná iniciativa zakládat;

5. vzhledem k tomu, že registrace velkého počtu předložených občanských iniciativ byla 
odmítnuta proto, že tyto iniciativy evidentně nespadaly do oblasti pravomocí Komise, 
žádá Komisi, aby přepracovala seznam oblastí svých pravomocí na svém internetovém 
portálu a zvýšila srozumitelnost a uživatelskou vstřícnost tohoto seznamu;

6. zdůrazňuje, že je třeba zavést pro předkládání prohlášení o podpoře harmonizovaný 
postup, neboť je nepřípustné, aby byli občané EU vyloučeni z podpory občanských 
iniciativ proto, že jednotlivé členské státy mají odlišné požadavky na poskytování 
osobních údajů; žádá členské státy, aby urychleně odstranily požadavek, aby se k 
prohlášení o podpoře poskytovalo osobní identifikační číslo, jelikož tento požadavek 
představuje pro sběr prohlášení o podpoře zbytečnou administrativní zátěž a rovněž 
nadbytečný způsob kontroly identity signatáře;

7. zdůrazňuje svůj postoj, že automatické propojení mezi registrací občanské iniciativy a 
datem zahájení dvanáctiměsíčního období pro shromáždění prohlášení o podpoře by mělo 
být zrušeno a že organizátoři občanských iniciativ by měli být vybízeni k tomu, aby sami 
rozhodli, kdy sběr prohlášeními o podpoře zahájí;

8. konstatuje, že v souvislosti s organizátory občanských iniciativ vznikly otázky týkající se 
odpovědnosti, neboť občanské výbory nemají právní subjektivitu, a že tento problém je 
možné vyřešit pouze revizí nařízení;

9. požaduje celounijní jednotný přístup ke stanovení minimálního věku pro předložení 
prohlášení o podpoře; podporuje snížení tohoto věku na 16 let, neboť je třeba posílit smysl 
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mladých lidí pro odpovědnost vůči EU a dát jim příležitost hrát roli při utváření dalšího 
vývoje evropského projektu;

10. vítá ochotu Evropského hospodářského a sociálního výboru bezplatně iniciátorům 
poskytnout překladatelské služby, čímž se usnadní šíření občanských iniciativ ve všech 
úředních jazycích; uznává, že se jedná o důležitý příspěvek, jenž podpoří občany při šíření 
povědomí o otázkách, které je znepokojují, mezi obyvatelstvem EU;

11. žádá Komisi, aby co nejdříve předložila návrh revize nařízení o občanské iniciativě, která 
by používání občanské iniciativy usnadnila, zvýšila její uživatelskou vstřícnost a umožnila 
jí plně rozvinout svůj potenciál.


