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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. považuje európsku iniciatívu občanov za prvý priamy demokratický nástroj, ktorý 
občanom umožňuje aktívne sa zapojiť do vytvárania európskych politík a právnych 
predpisov;

2. pripomína, že v predchádzajúcich uzneseniach a výročných správach vypracovaných 
Výborom pre petície Parlament upozornil na slabé stránky existujúceho právneho rámca 
a byrokratickú záťaž v praktickom riadení európskych iniciatív občanov vyplývajúcu 
z nedostatočnej podpory IT a odlišného používania vo vnútroštátnych správnych 
orgánoch; žiada, aby sa zjednodušili a zharmonizovali požiadavky a postupy týkajúce sa 
osobných údajov;

3. vyjadruje znepokojenie nad nízkym percentom úspešných iniciatív a výrazným poklesom 
počtu nových iniciatív; zdôrazňuje, že európske inštitúcie a členské štáty musia podniknúť 
všetky potrebné kroky na podporu európskej iniciatívy občanov a prehĺbenie dôvery 
občanov v tento nástroj; domnieva sa, že tento nástroj má ešte stále potenciál zapájať 
verejnosť a podporovať dialóg medzi občanmi a medzi občanmi a inštitúciami EÚ; víta 
skutočnosť, že niektorým európskym iniciatívam občanov sa podarilo dosiahnuť vplyv 
na miestnej úrovni;

4. domnieva sa, že revízia nariadenia o európskej iniciatíve občanov by sa mala využiť ako 
príležitosť na prehĺbenie povedomia o petičnom postupe, vysvetlenie rozdielu medzi 
európskymi iniciatívami občanov a petíciami a na podporu ich vzájomného prepojenia, 
a to prostredníctvom harmonizovaných informácií na webových stránkach Európskych 
inštitúcií a v ich reklamných politikách;

5. vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom jasných informácií o nástroji európskej iniciatívy 
občanov v jeho raných štádiách, čo viedlo k všeobecnému nepochopeniu jeho podstaty 
a spôsobilo určité sklamanie po tom, čo Komisia odmietla prvé európske iniciatívy; 
pripomína, že nástroj by mal byť jednoduchý, zrozumiteľný a jednoducho použiteľný;

6. žiada, aby sa posilnila medziinštitucionálna spolupráca pri riešení európskych iniciatív 
občanov, pokiaľ ide o poskytovanie informácií a podpory organizátorom európskych 
iniciatív občanov; žiada, aby sa vytvorilo fyzické a internetové kontaktné miesto, kde by 
sa poskytovali informácie, právne poradenstvo, prekladateľské služby a financovanie, 
ktoré by mohlo využívať zdroje kontaktného miesta zriadeného pri kontaktnom centre 
Europe Direct, zastúpení Komisie a informačných kancelárií Európskeho parlamentu 
v členských štátoch; zastáva názor, že takéto usporiadanie by priblížilo projekt európskej 
iniciatívy občanov občanom;

7. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila transparentnosť v rozhodovacom procese a objasnila 
postup posudzovania právnej prípustnosti; vyzýva Komisiu, aby na úspešné európske 
iniciatívy občanov odpovedala prijatím konkrétnejších opatrení;
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8. vyzýva Komisiu, aby zlepšila softvér na elektronický zber údajov (OCS) a viac ho 
sprístupnila osobám so zdravotným postihnutím, umožnila používanie elektronických 
podpisov a zber e-mailových adries a aby podľa vzoru iných úspešných internetových 
platforiem pre kampane do tohto softvéru zakomponovala najmodernejšie funkcie na 
vedenie kampaní online; vyzýva Komisiu, aby podporila vytvorenie verejnej aplikácie 
európskej iniciatívy občanov pre mobilné zariadenia;

9. vyzýva Komisiu, aby preskúmala návrhy týkajúce sa vytvorenia európskeho preukazu 
totožnosti, ktorý by mal spĺňať aj požiadavky nariadenia o iniciatíve občanov v súvislosti 
so zberom podpisov;

10. vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy týkajúce sa vytvorenia kompletného volebného 
zoznamu svojich občanov;

11. vyzýva Komisiu, aby do budúcej revízie nariadenia zahrnula návrh, podľa ktorého by 
sa povoľovali európske iniciatívy občanov, ktoré požadujú zmeny zmlúv podľa článku 48 
ZFEÚ;

12. 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 ako neutrálne fórum, ktoré má najviac skúseností s prácou 
s občanmi.


