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NÁVRHY

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

1. víta európsku iniciatívu občanov, ktorá je vymedzená v článku 11 ods. 4 Zmluvy 
o Európskej únii (ZEÚ) a v článku 24 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), 
ako prvý nástroj nadnárodnej participatívnej demokracie, ktorý umožňuje občanom 
priamo spolupracovať s inštitúciami EÚ a aktívne sa zapájať do vytvárania európskych 
politík a právnych predpisov a dopĺňa ich právo predkladať petície Európskemu 
parlamentu a predkladať sťažnosť európskemu ombudsmanovi;

2. víta správu Komisie o európskej iniciatíve občanov a uznáva, že stále existuje priestor 
na zlepšenie a podporu tohto nástroja; rovnako víta vyšetrovanie európskeho 
ombudsmana, ktoré vedie z vlastného podnetu v súvislosti s fungovaním európskej 
iniciatívy občanov; poukazuje na praktické skúsenosti v mnohých oblastiach, ktoré 
od roku 2012 nadobudli organizátori európskej iniciatívy občanov;

3. vyzýva Komisiu, aby Parlamentu pravidelne podávala správy o stave prebiehajúcich 
európskych iniciatív občanov s cieľom umožniť mu kontrolovať, či tento nástroj funguje 
čo najefektívnejšie, a to ako súčasť jeho záväzku voči občanom Európy; zdôrazňuje, že 
európska iniciatíva občanov by mala predstavovať neustále sa zlepšujúci proces 
na základe nadobudnutých praktických skúseností a že navyše by mala byť v súlade 
s rozsudkami Súdneho dvora Európskej únie;

4. pripomína, že Parlament už v predchádzajúcich uzneseniach a výročných správach 
vypracovaných Výborom pre petície upozornil na niektoré slabé stránky existujúceho 
právneho rámca a na byrokratickú záťaž pri praktickom uplatňovaní európskej iniciatívy 
občanov ako dôsledok nedostatočnej podpory IT a odlišného používania v rámci 
vnútroštátnych správnych orgánov; vyzýva Komisiu, aby čo najskôr vykonala komplexnú 
revíziu nariadenia o európskej iniciatíve občanov a vykonávacieho nariadenia Komisie 
(EÚ) č. 1179/2011 s cieľom odstrániť všetky zostávajúce prekážky a vytvoriť jasné, 
jednoduché, užívateľsky prijateľné a primerané postupy;

5. vyzýva na zjednodušenie a harmonizáciu požiadaviek a postupov na zber vyhlásení 
o podpore prostredníctvom štandardizovaných formulárov tým, že sa upustí od povinnosti 
zhromažďovať osobné identifikačné čísla, pretože tým medzi jednotlivými členskými 
štátmi vznikajú rozdiely; pripomína, že európsky dozorný úradník pre ochranu údajov 
uviedol, že takéto požiadavky nie sú potrebné; navrhuje, aby sa zvážilo vytvorenie 
spoločného identifikačného nástroja na podporu európskej iniciatívy občanov v záujme 
zjednodušenia postupu pre signatárov a aby sa bližšie preskúmala možnosť vytvoriť 
zjednodušený dobrovoľný online register EÚ;

6. víta úsilie Komisie o zavedenie elektronického systému zberu podpisov a jeho 
zdokonalenie; uznáva však, že je potrebné ďalšie úsilie o úplné prepracovanie 
a prispôsobenie tohto systému; vyzýva Komisiu, aby výborom občanov poskytla prístup 
k trvalému, centralizovanému a bezplatnému serveru umožňujúcemu uchovávanie 
elektronických podpisov v súlade s normami EÚ na ochranu údajov, aby sa zjednodušil 
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softvér systému zberu podpisov online a zabezpečilo sa, že osobitným skupinám ľudí, ako 
sú občania žijúci v zahraničí, osoby so zdravotným postihnutím a staršie osoby, nebude 
odoprené právo podpísať iniciatívu;

7. vyzýva Komisiu, aby v budúcej revízii nariadenia o európskej iniciatíve občanov zvážila 
najvhodnejšie možnosti týkajúce sa lehoty určenej na zber podpisov, ako je predĺženie 
lehoty určenej na zber podpisov na 18 mesiacov alebo umožnenie organizátorom
rozhodnúť o dátume začatia lehoty určenej na zber podpisov alebo stanoviť začiatok 12-
mesačného obdobia po tom, ako sa dokončí osvedčovanie elektronického systému zberu 
podpisov;

8. je znepokojený skutočnosťou, že od roku 2012 iba 3 z 31 registrovaných európskych 
iniciatív občanov dospeli do poslednej fázy; zdôrazňuje, že prudké zníženie počtu nových 
iniciatív je jedným z dôsledkov neprimeraných požiadaviek a zbytočne zložitého systému; 
vyjadruje poľutovanie nad chýbajúcim legislatívnym dosahom a odrádzajúcimi 
opatreniami Komisie, ktoré nadväzujú na úspešné iniciatívy; vyjadruje rozdielny názor 
ako Komisia, pokiaľ ide o úspešné vykonávanie nariadenia s cieľom v plnej miere využiť 
potenciál európskych iniciatív občanov; zdôrazňuje, že európske inštitúcie a členské štáty 
musia podniknúť všetky potrebné kroky na podporu európskej iniciatívy občanov 
a na prehĺbenie dôvery občanov v tento nástroj;

9. domnieva sa, že ak sa tento nástroj prehodnotí, naďalej bude mať potenciál zapájať 
verejnosť a podporovať dialóg medzi občanmi a medzi občanmi a inštitúciami EÚ;
zdôrazňuje potrebu prepojiť elektronický systém zberu podpisov s novými 
zodpovedajúcimi nástrojmi, ktoré sa používajú prostredníctvom sociálnych a digitálnych 
médií na vedenie kampaní, podľa vzoru iných úspešných internetových platforiem 
na vedenie kampaní;

10. odporúča, aby sa využíval každý dostupný komunikačný kanál, najmä platformy 
sociálnych a digitálnych médií všetkých príslušných európskych inštitúcií, 
na uskutočnenie nepretržitých informačných kampaní, a to za účasti kancelárií a zastúpení 
EÚ, ako aj vnútroštátnych orgánov; vyzýva Komisiu, aby podporila vývoj softvérového 
programu s otvoreným zdrojovým kódom pre mobilné zariadenia, ktorý by sa zameriaval 
na európsku iniciatívu občanov; víta skutočnosť, že niektorým európskym iniciatívam 
občanov sa podarilo ovplyvniť situáciu na miestnej úrovni;

11. vyzýva Komisiu, aby naliehala na členské štáty, aby používali overovací nástroj európskej 
iniciatívy občanov na overovanie vyhlásení o podpore, ktorý bol vyvinutý v rámci 
programu riešení interoperability pre európske orgány verejnej správy;

12. zdôrazňuje, že v rámci dostupných nástrojov na posilnenie participatívnej demokracie 
v celej Únii by mali byť k dispozícii nástroje informačných technológií aj pre regióny, čím 
by sa umožnilo intenzívnejšie zapojenie občanov do vecí verejných;

13. vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom jasných informácií o nástroji európskej iniciatívy 
občanov v raných štádiách, čo viedlo k všeobecnému nepochopeniu jeho podstaty 
a spôsobilo sklamanie po tom, čo Komisia odmietla prvé európske iniciatívy; pripomína, 
že tento nástroj by mal byť jednoduchý, zrozumiteľný, ľahko použiteľný a široko 
medializovaný; zdôrazňuje, že Komisia by mala nabádať a podporovať vnútroštátnych 
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a miestnych volených zástupcov s cieľom umožniť tento nárast publicity európskych 
iniciatív občanov;

14. vyjadruje obavy z potenciálneho konfliktu záujmov, keďže samotná Komisia má 
výhradnú právomoc vykonávať počiatočnú právnu kontrolu, a žiada, aby sa táto situácia 
v budúcnosti primerane riešila;

15. domnieva sa, že revízia nariadenia o európskej iniciatíve občanov by sa mala tiež využiť 
ako príležitosť na zdôraznenie hlavných rozdielov medzi európskou iniciatívou občanov 
a petičným právom, čo by sa dalo dosiahnuť prostredníctvom harmonizovaných 
informácií zverejnených na webových stránkach európskych inštitúcií a v rámci ich 
propagačnej politiky;

16. žiada, aby sa pri riešení európskych iniciatív občanov posilnila medziinštitucionálna 
spolupráca na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej a miestnej úrovni, pokiaľ ide 
o poskytovanie informácií a podpory organizátorom európskych iniciatív občanov; 
požaduje zlepšenie viacjazyčnej webovej stránky o európskej iniciatíve občanov, ktorú 
spravuje Komisia, ako aj jednotný súbor usmernení vo všetkých úradných jazykoch 
Európskej únie o právach a povinnostiach organizátorov európskej iniciatívy občanov 
a o správnych postupoch v celom procese európskej iniciatívy občanov; víta návrh 
Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, že poskytne bezplatné preklady textov 
potvrdených európskych iniciatív občanov;

17. žiada, aby sa v budúcnosti vytvorilo fyzické a internetové kontaktné miesto, ktoré by 
nepretržite poskytovalo informácie, prekladateľské služby, ako aj technickú, právnu 
a politickú podporu v súvislosti s európskymi iniciatívami občanov a ktoré by mohlo 
využívať existujúce zdroje kontaktných miest zriadených v rámci kontaktného centra 
Europe Direct, zastúpení Komisie a informačných kancelárií Európskeho parlamentu 
v členských štátoch; zastáva názor, že takéto usporiadanie by projekt európskej iniciatívy 
občanov priblížilo občanom;

18. vyzýva Komisiu, aby zvážila rôzne možnosti poskytovania administratívnej a finančnej 
podpory pre projekty európskych iniciatív občanov prostredníctvom existujúcich 
rozpočtových položiek programu Európa pre občanov a programu Práva, rovnosť 
a občianstvo;

19. vyzýva Komisiu, aby zvážila jednotné zníženie minimálneho veku na podporu európskej 
iniciatívy občanov na 16 rokov s cieľom podnietiť občiansku účasť mladšej generácie 
na záležitostiach EÚ;

20. nabáda Komisiu, aby zrevidovala nariadenie o európskej iniciatíve občanov s cieľom 
zabezpečiť tiež transparentnosť a inštitucionálnu rovnováhu v rozhodovacom procese 
a objasniť postup posudzovania právnej prípustnosti; berie na vedomie prebiehajúce veci 
na Súdnom dvore Európskej únie a je presvedčený o tom, že Súdny dvor Európskej únie 
rozhodne, či Komisia uplatňuje prípustnosť príliš prísne, pričom navrhuje, aby sa 
organizátorom poskytovala pomoc pri stanovení právneho základu ich návrhu;

21. vyzýva Komisiu, aby na úspešné európske iniciatívy občanov reagovala konkrétnejšími 
krokmi a vyššou mierou zapojenia a poskytovala presvedčivejšie, konzistentnejšie 
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a zrozumiteľnejšie odôvodnenie zamietnutia tých európskych iniciatív občanov, ktoré 
považuje za neprípustné; pripomína Komisii, že v súvislosti s každou úspešnou európskou 
iniciatívou občanov by mala zvážiť legislatívny návrh; vyzýva Komisiu, aby v prípadoch 
len čiastočnej právnej prípustnosti navrhla prepracovanie európskej iniciatívy občanov 
alebo akceptovala časti, ktoré patria do pôsobnosti Komisie;

22. nabáda inštitúcie EÚ, aby zvážili možnosť diskutovať o otázkach nastolených 
iniciatívami, ktoré nedosiahli jeden milión podpisov, ale majú viac ako polovicu 
z požadovaného počtu; v tejto súvislosti pripomína, že Výbor pre petície môže preskúmať 
neúspešné európske iniciatívy občanov v súlade s článkom 218 rokovacieho poriadku 
Parlamentu, ak sa domnieva, že preskúmanie je vhodné;

23. požaduje vypracovanie iniciatívnej správy Parlamentu o každej úspešnej iniciatíve, 
v nadväznosti na čo sa uskutoční rozprava a hlasovanie v pléne; navrhuje, že ak Komisia 
nepredloží legislatívny návrh do 12 mesiacov po predložení úspešnej európskej iniciatívy 
občanov, príslušný výbor Parlamentu by mal iniciovať novú správu s cieľom vyjadriť 
konkrétne legislatívne požiadavky, ktoré na ďalšom vypočutí vybraný spravodajca 
prekonzultuje s organizátormi európskej iniciatívy občanov;

24. považuje za zásadné, aby sa zvýšila transparentnosť a kvalita kontrol financovania 
a sponzorovania európskych iniciatív občanov s cieľom zabezpečiť tak riadne využívanie 
tohto nástroja participatívnej demokracie občanmi a predchádzať jeho možnému zneužitiu 
na presadzovanie súkromných záujmov;

25. vyzýva Komisiu, aby objasnila, či by na základe budúcich rozsudkov Súdneho dvora 
Európskej únie občania EÚ mohli mať právomoc navrhovať zmeny zmluvy, a aby 
pri budúcej revízii nariadenia zvážila návrh, ktorý by umožnil európske iniciatívy občanov 
požadujúce zmeny zmluvy v súlade s článkom 48 ZEÚ;

26. pripomína, že vypočutia týkajúce sa úspešných európskych iniciatív občanov v súčasnosti 
organizujú príslušné výbory podľa predmetu jednotlivých európskych iniciatív občanov 
v spolupráci s Výborom pre petície; navrhuje, aby Výbor pre petície prevzal úlohu 
organizátora vypočutí za účasti zainteresovaných strán ako neutrálne fórum, ktoré má 
najviac skúseností s prácou s občanmi, s cieľom zaručiť konzistentnosť a spravodlivé 
a rovnaké zaobchádzanie na vypočutiach týkajúcich sa rôznych európskych iniciatív 
občanov; poznamenáva, že všetkým členom výboru európskej iniciatívy občanov by sa 
mala poskytnúť náhrada nákladov vyplývajúcich z ich účasti na vypočutiach.
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