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NÁVRHY

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

1. domnívá se, že evropská občanská iniciativa je prvním nástrojem přímé demokracie, který 
občanům umožňuje aktivně se zapojit do utváření evropských politik a právních předpisů;

2. připomíná, že Parlament prostřednictvím předchozích usnesení a výročních zpráv 
vypracovaných Petičním výborem poukazoval na 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 k zavedení zjednodušených a harmonizovaných požadavků 
a postupů týkajících se osobních údajů;

3. vyjadřuje znepokojení v souvislosti s nízkým podílem úspěšných iniciativ a dramatickým 
poklesem počtu nových iniciativ; zdůrazňuje, že evropské instituce a členské státy musí 
přijmout veškerá nezbytná opatření s cílem podpořit evropskou občanskou iniciativu a 
posílit důvěru občanů v tento nástroj; je přesvědčen, že tento nástroj má stále potenciál 
zaangažovat veřejnost a podpořit dialog mezi občany a mezi občany a institucemi EU; vítá 
skutečnost, že některé evropské občanské iniciativy dokázaly ovlivnit situaci na místní 
úrovni;

4. domnívá se, že přezkum nařízení o evropské občanské iniciativě by měl být využit 
k zvýšení informovanosti o předkládání petic, objasnění rozdílu mezi evropskou 
občanskou iniciativou a peticí a prosazení návaznosti mezi nimi, a to prostřednictvím 
jednotných informací zveřejněných na internetových stránkách jednotlivých evropských 
institucí a v propagačních materiálech;

5. vyjadřuje politování nad nedostatkem jasných informací 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 
v některých případech frustrace; připomíná, že tento nástroj má být jednoduchý, jasný 
a uživatelsky vstřícný;

6. vyzývá k tomu, aby instituce při projednávání evropských občanských iniciativ navzájem 
více spolupracovaly a poskytovaly organizátorům evropských občanských iniciativ 
informace a podporu; vyzývá k tomu, aby byla v budoucnu zřízena jednotná kontaktní 
místa, a to ve formě přepážek a na internetu, která by poskytovala informace, právní 
poradenství, překladatelské služby a financování a která by mohla využívat 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;

7. vyzývá Komisi, aby zajistila transparentnost rozhodovacího procesu a objasnila postup 
pro rozhodování o právní přípustnosti; vyzývá Komisi, aby v reakci na úspěšné evropské 
občanské iniciativy přijímala konkrétnější opatření;
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8. vyzývá Komisi, aby zdokonalila software, na němž je založen internetový nástroj 
k shromažďování údajů, a aby zajistila, že bude přístupný pro osoby se zdravotním 
postižením, umožní elektronický podpis a shromažďování elektronických adres a po vzoru 
dalších úspěšných platforem pro vedení online kampaní bude zahrnovat nejnovější prvky 
používané pro tyto kampaně; vyzývá Komisi, aby podpořila vytvoření veřejně přístupné 
aplikace pro evropské občanské iniciativy určené pro mobilní zařízení;

9. vyzývá Komisi, aby posoudila návrhy týkající se vytvoření evropského průkazu 
totožnosti, přičemž by měly být splněny rovněž požadavky nařízení o občanské iniciativě, 
pokud jde o shromažďování podpisů;

10. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy týkající se zavedení kompletního volebního 
seznamu občanů;

11. vyzývá Komisi, aby v rámci budoucího přezkumu nařízení zvážila návrh, jenž by umožnil 
evropské občanské iniciativy vyžadující změny Smluv v souladu s článkem 48 SFEU;

12. 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 jako neutrální fórum s největšími zkušenostmi s jednáním s občany.


