
AD\1066504CS.doc PE551.974v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014 - 2019

Petiční výbor

2014/2257(INI)

1.7.2015

STANOVISKO

Petičního výboru

pro Výbor pro ústavní záležitosti

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

Navrhovatelka: Beatriz Becerra Basterrechea

(*) Postup s přidruženými výbory – článek 54 jednacího řádu



PE551.974v02-00 2/7 AD\1066504CS.doc

CS

PA_NonLeg



AD\1066504CS.doc 3/7 PE551.974v02-00

CS

NÁVRHY

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

1. vítá evropskou iniciativu občanů, jak je vymezena v čl. 11 odst. 4 Smlouvy o Evropské 
unii (SEU) a čl. 24 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), jako první nástroj 
nadnárodní participativní demokracie umožňující občanům přímo spolupracovat s orgány 
EU a aktivně se zapojit do utváření evropských politik a právních předpisů a doplňující 
jejich právo předkládat petice Parlamentu a odvolávat se k evropskému veřejnému 
ochránci práv;

2. vítá zprávu Komise o evropské občanské iniciativě, přičemž uznává, že stále existuje 
prostor pro zlepšení a tohoto nástroje a jeho podporu;  rovněž vítá šetření z vlastního 
podnětu vedené evropským veřejným ochráncem práv týkající se fungování evropské 
iniciativy občanů; poukazuje na praktické zkušenosti, které od roku 2012 získali 
organizátoři evropské občanské iniciativy v mnoha oblastech;

3. vyzývá Komisi, aby pravidelně podávala Parlamentu zprávy o stavu probíhajících 
evropských občanských iniciativ s cílem umožnit mu v rámci jeho závazku vůči občanům 
EU kontrolovat, zda tento nástroj funguje co nejefektivněji; zdůrazňuje, že by postup 
evropské občanské iniciativy měl být v souladu se získanými praktickými zkušenostmi 
neustále zlepšován a navíc by měl být v souladu s rozsudky Soudního dvoru Evropské 
unie;

4. připomíná, že Parlament již v předchozích usneseních a výročních zprávách 
vypracovaných Petičním výborem poukazoval na některé nedostatky stávajícího právního 
rámce a na administrativní zátěž spojenou s uplatňováním evropské občanské iniciativy 
v praxi v důsledku nedostatečné IT podpory a nesourodého používání v rámci státní 
správy jednotlivých zemí; vyzývá Komisi, aby co nejdříve provedla komplexní revizi 
nařízení o evropské občanské iniciativě a prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1179/2011 
s cílem odstranit všechny zbývající překážky a vytvořit jasné, jednoduché, uživatelský 
vstřícné a přiměřené postupy;

5. požaduje zjednodušení a harmonizaci požadavků a postupů týkajících se sběru prohlášení 
o podpoře prostřednictvím standardizovaných formulářů tím, že se upustí od povinnosti 
shromažďovat osobní identifikační čísla, protože vytváří rozdíly mezi jednotlivými 
členskými státy; připomíná, že evropský inspektor ochrany údajů prohlásil, že takové 
požadavky nejsou nutné; navrhuje uvážit zřízení společného identifikačního nástroje na 
podporu evropské občanské iniciativy, aby se usnadnil postup pro signatáře a pro další 
zkoumání možnosti vytvořit zjednodušený dobrovolný online registr EU;

6. vítá úsilí Komise zavést a zlepšit online systém sběru podpisů; uznává však, že je třeba 
vyvinout další úsilí na úplné přepracování a přizpůsobení tohoto systému; vyzývá Komisi, 
aby poskytla výborům občanů přístup ke stálému, centralizovanému a bezplatnému 
serveru, na němž bude možné uchovávat elektronické podpisy v souladu s normami EU na 
ochranu osobních údajů, zjednodušit software systému pro sběr podpisů online a zajistit, 
aby určitým skupinám osob, jako jsou občané žijící v zahraničí, osoby se zdravotním 
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postižením a starší lidé, nebylo odepřeno jejich právo podepsat iniciativu;

7. vyzývá Komisi, aby při příští revizi nařízení o evropské občanské iniciativě zvážila 
nejvhodnější možnosti týkající se doby sběru podpisů, například prodloužení lhůty pro 
sběr podpisů až na 18 měsíců, nebo přenechání možnosti rozhodnout o datu zahájení 
období sběru podpisů organizátorům, nebo stanovení lhůty 12 měsíců, jakmile bude 
dokončena certifikace systému sběru podpisů online;

8. vyjadřuje své znepokojení nad skutečností, že od roku 2012 pouze 3 z registrovaných 
evropských občanských iniciativ dospělo do závěrečné fáze; zdůrazňuje, jak je výrazný 
pokles počtu nových iniciativ jedním z důsledků nepřiměřených požadavků a zbytečně 
složitého systému; vyslovuje politování nad nedostatečným legislativním dopadem 
úspěšných iniciativ a nad odrazujícími opatřeními Komise v návaznosti na úspěšné 
iniciativy; nesdílí názor Komise na úspěšné provádění nařízení, pokud jde o plné využití 
potenciálu evropských občanských iniciativ; zdůrazňuje, že evropské instituce a členské 
státy musí přijmout veškerá nezbytná opatření na podporu evropské občanské iniciativy 
a posílení důvěry občanů v tento nástroj;

9. je přesvědčen, že po své revizi má tento nástroj stále potenciál zaangažovat veřejnost 
a podpořit dialog mezi občany a mezi občany a institucemi EU; zdůrazňuje potřebu 
propojit systém pro sběr podpisů online s novými příslušnými nástroji sociálních 
a digitálních médií využívanými pro kampaně po vzoru dalších úspěšných platforem pro 
vedení kampaní online; 

10. doporučuje využívat všechny dostupné komunikační kanály, zejména platformy sociálních 
a digitálních médií všech příslušných evropských institucí, k průběžným informačním 
kampaním se zapojením kanceláří a zastoupení EU, jakož i vnitrostátních orgánů; vyzývá 
Komisi, aby podpořila vývoj softwarového programu s otevřeným zdrojovým kódem pro 
evropské občanské iniciativy určeného pro mobilní zařízení; vítá skutečnost, že některé 
evropské občanské iniciativy dokázaly ovlivnit situaci na místní úrovni;

11. vyzývá Komisi, aby naléhala na členské státy, aby používaly ověřovací nástroj evropské 
občanské iniciativy pro ověřování prohlášení o podpoře vyvinutý v rámci programu řešení 
interoperability pro evropské orgány veřejné správy;

12. zdůrazňuje, že v rámci dostupných nástrojů na posílení participativní demokracie v celé 
Unii by měly mít nástroje IT k dispozici také regiony, což by umožnilo větší zapojení 
občanů do věcí veřejných;

13. vyjadřuje politování nad chybějícími jasnými informacemi o nástroji evropské občanské 
iniciativy v počáteční fázi, v důsledku čehož se nevytvořilo obecné povědomí o jeho 
povaze a reakcí na první evropské občanské iniciativy, které Komise zamítla, byla 
frustrace; připomíná, že tento nástroj má být jednoduchý, jasný, uživatelsky vstřícný 
a široce propagovaný; zdůrazňuje, že by Komise měla povzbuzovat a podporovat volené 
zástupce na vnitrostátní a místní úrovni, aby hráli přední roli ve využívání evropských
občanských iniciativ;

14. vyjadřuje své obavy ohledně možného střetu zájmů vzhledem k tomu, že Komise sama má 
výhradní odpovědnost za provedení počáteční právní kontroly, a požaduje, aby tato 



AD\1066504CS.doc 5/7 PE551.974v02-00

CS

situace byla v budoucnosti náležitě řešena;

15. domnívá se, že přezkum nařízení o evropské občanské iniciativě by měl být využit rovněž 
ke zdůraznění hlavních rozdílů mezi evropskou občanskou iniciativou a petičním právem, 
a to prostřednictvím jednotných informací zveřejněných na internetových stránkách 
jednotlivých evropských institucí a v jejich propagačních materiálech;

16. vyzývá k tomu, aby instituce při projednávání evropských občanských iniciativ navzájem 
více spolupracovaly na úrovni EU i na vnitrostátní a místní úrovni a aby poskytovaly 
organizátorům evropských občanských iniciativ informace a podporu; požaduje zlepšení 
vícejazyčných internetových stránek o evropské občanské iniciativě, které spravuje 
Komise, a jednotný soubor pokynů ve všech úředních jazycích Evropské unie o právech 
a povinnostech organizátorů evropské občanské iniciativy a o správních postupech 
v celém procesu evropské občanské iniciativy; vítá návrh Evropského hospodářského 
a sociálního výboru poskytovat zdarma překlady znění evropských občanských iniciativ;

17. vyzývá k tomu, aby byla v budoucnu zřízena stálá jednotná kontaktní místa, a to ve formě 
přepážek a na internetu, která by poskytovala informace, překladatelské služby 
a technickou, právní a politickou podporu ohledně evropských občanských iniciativ 
a která by mohla využívat stávajících zdrojů kontaktních míst zřízených v rámci 
kontaktních center Europe Direct a zastoupení Komise a informačních kanceláří 
Parlamentu v členských státech; domnívá se, že takovéto uspořádání by projekt evropské 
občanské iniciativy přiblížilo občanům;

18. vyzývá Komisi, aby posoudila různé možnosti poskytování administrativní a finanční 
podpory projektům evropské občanské iniciativy prostřednictvím stávajících 
rozpočtových položek programů, jako je program Evropa pro občany a program Práva, 
rovnost a občanství;

19. vyzývá Komisi, aby zvážila jednotné snížení minimálního věku pro podporu evropské 
občanské iniciativy na 16 let s cílem pobídnout mladší generaci k občanské účasti 
v záležitostech EU;

20. vybízí Komisi, aby revidovala nařízení o evropské občanské iniciativě s cílem zajistit také 
transparentnost a institucionální vyváženost rozhodovacího procesu a vyjasnit postup pro 
rozhodování o právní přípustnosti; bere na vědomí případy projednávané před Soudním 
dvorem Evropské unie a je přesvědčen, že Soudní dvůr rozhodne, zda Komise uplatňuje 
přípustnost příliš přísně, a do té doby navrhuje, aby byla organizátorům poskytnuta pomoc 
při stanovování právního základu jejich návrhu;

21. vyzývá Komisi, aby reagovala na úspěšné evropské občanské iniciativy konkrétnějšími
opatřeními a vyšší mírou zapojení a aby poskytla přesvědčivější, konzistentnější 
a srozumitelnější odůvodnění pro zamítnutí těch evropských občanských iniciativ, které 
považuje za nepřípustné; připomíná Komisi, že by v případě každé úspěšné evropské 
občanské iniciativy měla zvážit legislativní návrh; vyzývá Komisi, aby v případech pouze 
částečné právní přípustnosti navrhla přepracování evropské občanské iniciativy nebo aby 
přijala ty části, které spadají do oblasti působnosti Komise;

22. vybízí orgány EU, aby zvážily možnost prodiskutovat otázky nastolené iniciativami, které 
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nedosáhly jeden milion podpisů, ale mají více než polovinu požadovaného počtu; 
připomíná v této souvislosti, že podle článku 218 jednacího řádu Parlamentu může Petiční 
výbor neúspěšné evropské občanské iniciativy přezkoumat, pokud se domnívá, že je 
vhodné dále se jimi zabývat;

23. vyzývá, aby Parlament vypracoval o každé úspěšné iniciativě zprávu z vlastního podnětu, 
o které proběhne rozprava a hlasování na plenárním zasedání; navrhuje, aby v případě, že 
Komise ve lhůtě 12 měsíců po předložení úspěšné evropské občanské iniciativy 
nepředloží legislativní návrh, příslušný výbor Parlamentu by měl iniciovat novou zprávu, 
v níž vyjádří konkrétní legislativní požadavky, přičemž jmenovaný zpravodaj bude 
konzultovat organizátory evropské občanské iniciativy během dalšího slyšení;

24. považuje za zásadní zvýšit transparentnost a kvalitu kontrol financování a sponzorování 
evropských občanských iniciativ, aby tento nástroj participativní demokracie mohli 
občané řádně využívat a aby se předešlo jeho možnému zneužívání soukromými zájmy;

25. vyzývá Komisi, aby objasnila, zda by na základě očekávaných rozsudků Soudního dvora 
Evropské unie mohli mít občané EU pravomoc navrhovat změny Smluv, a aby v rámci 
budoucího přezkumu nařízení zvážila návrh, jenž by umožnil evropské občanské 
iniciativy vyžadující změny Smluv v souladu s článkem 48 SEU;

26. připomíná, že slyšení týkající se úspěšných evropských občanských iniciativ nyní 
v závislosti na předmětu evropské občanské iniciativy pořádá příslušný výbor, přičemž 
Petiční výbor je výborem přidruženým; navrhuje, aby se pořádání slyšení ujal Petiční 
výbor za účasti zúčastněných stran jako neutrální fórum s největšími zkušenostmi 
s jednáním s občany s cílem zajistit soudržnost a spravedlivé a rovné zacházení na 
slyšeních týkajících se různých evropských občanských iniciativ; konstatuje, že všichni 
členové výboru evropské občanské iniciativy by měli obdržet náhradu nákladů 
vyplývajících z jejich účasti na slyšeních. 
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