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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 skutočnosť, že európska iniciatíva občanov je prvým nástrojom participatívnej 
demokracie, ktorá občanom EÚ na základe najmenej jedného milióna vyhlásení o podpore 
udeľuje právo začať iniciatívu a požiadať Komisiu, aby v rámci svojich právomocí 
predložila vhodný návrh vo veciach, v prípade ktorých sa občania domnievajú, že na 
vykonávanie zmlúv je nevyhnutný právny akt;

2. považuje za mimoriadne dôležité, že občania môžu prispievať k výkonu legislatívnych 
právomocí Únie a priamo sa zúčastňovať na iniciovaní legislatívnych návrhov;

3. konštatuje, že viac ako šesť miliónov občanov EÚ sa zúčastnilo na iniciatíve občanov a že 
tri iniciatívy, konkrétne Right2Water (Právo na vodu), One of Us (Jeden z nás) a Stop 
vivisection (Zastavte vivisekcie), boli úspešné; poukazuje však na rôzne praktické 
ťažkosti, s ktorými sa organizátori stretli od nadobudnutia účinnosti nariadenia v apríli 
2012;

4. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila komplexnú podporu vrátane nezáväzného právneho 
poradenstva, napríklad vytvorením kontaktného miesta pre iniciatívu občanov pri 
zastúpeniach Komisie vo všetkých členských štátoch, vzhľadom na ťažkosti, ktoré majú 
organizátori s určením príslušných ustanovení zmlúv a právnych predpisov, z ktorých 
musí platná iniciatíva vychádzať;

5. vyzýva ďalej Komisiu, aby prepracovala zoznam svojich právomocí na svojom 
internetovom portáli a zvýšila zrozumiteľnosť a užívateľskú prístupnosť tohto zoznamu, 
keďže vysoký počet predložených iniciatív občanov bol zamietnutý z dôvodu, že tieto 
iniciatívy zjavne nepatrili do rámca právomocí Komisie;

6. zdôrazňuje potrebu harmonizovaného postupu predkladania vyhlásení o podpore, pretože 
je neprijateľné, aby boli občania EÚ vylúčení z podpory iniciatív občanov z dôvodu 
odlišných požiadaviek na poskytovanie osobných údajov v jednotlivých členských 
štátoch; vyzýva členské štáty, aby urýchlene odstránili požiadavku, aby sa k vyhláseniu 
o podpore poskytovalo osobné identifikačné číslo, pretože táto požiadavka predstavuje 
zbytočnú byrokratickú záťaž pre zber vyhlásení o podpore, ako aj nadbytočný spôsob 
overovania totožnosti signatára;

7. zdôrazňuje svoje stanovisko, že automatické prepojenie medzi registráciou iniciatívy 
občanov a dátumom začiatku dvanásťmesačného obdobia na zbieranie vyhlásení 
o podpore by sa malo zrušiť, aby tak organizátori iniciatív občanov boli podnietení 
k tomu, aby sami rozhodli o začiatku zberu vyhlásení o podpore;

8. konštatuje, že v súvislosti s organizátormi iniciatív občanov vznikli otázky týkajúce sa 
zodpovednosti, najmä vzhľadom na skutočnosť, že občianske výbory nemajú právnu 
subjektivitu, a že tento problém možno vyriešiť iba revíziou nariadenia;

9. požaduje celounijný jednotný prístup k stanoveniu minimálneho veku na predkladanie 
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vyhlásení o podpore; podporuje zníženie tohto veku na 16 rokov, pretože je potrebné 
posilniť zmysel mladých ľudí pre zodpovednosť voči EÚ a dať im príležitosť hrať úlohu 
pri formovaní budúceho vývoja európskeho projektu;

10. víta ochotu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru poskytovať iniciátorom 
bezplatné prekladateľské služby, a tým uľahčiť šírenie iniciatív občanov vo všetkých 
úradných jazykoch; uznáva, že ide o významný prínos k podpore občanov tým, že sa im 
umožní šíriť informácie o otázkach, ktoré ich znepokojujú, medzi obyvateľstvom EÚ;

11. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila návrh na revíziu nariadenia o iniciatíve 
občanov, aby sa tak zjednodušilo využívanie iniciatívy občanov, zvýšila jej občianska 
ústretovosť a aby sa jej umožnilo plne rozvinúť svoj potenciál.


