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Pozměňovací návrh  1 

Gerolf Annemans 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Evropská občanská iniciativa 

2014/2257(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že evropská občanská 

iniciativa dává občanům nové politické 

právo a je jedinečným a inovativním 

nástrojem participativní demokracie pro 

určování programu v Evropské unii, který 

občanům umožňuje aktivní zapojení do 

projektů a procesů, jež se jich týkají, a 

jehož potenciál musí být beze sporu plně 

využíván a významně posílen s cílem 

dosáhnout co nejlepších výsledků a 

podnítit co nejvíce občanů EU k účasti na 

dalším vývoji evropského integračního 

procesu; vzhledem k tomu, že jedním z 

hlavních cílů EU musí být posílení 

demokratické legitimity orgánů; 

A. vzhledem k tomu, že evropská občanská 

iniciativa dává občanům nové politické 

právo, které by jim mělo umožnit aktivně 

se zapojit do projektů a procesů, jež se jich 

týkají, a jehož potenciál musí být beze 

sporu plně využíván a významně posílen, 

aby se přispělo k posílení demokratické 

legitimity orgánů EU; vzhledem k tomu, že 

výborně fungující evropská občanská 

iniciativa nemůže vyvážit obrovský 

demokratický deficit, který EU 

charakterizuje od jejího vzniku;  
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Pozměňovací návrh  2 

Gerolf Annemans 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Evropská občanská iniciativa 

2014/2257(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že evropská občanská 

iniciativa dává občanům výjimečnou 

příležitost určit a vyjádřit své ambice a 

požádat o opatření ze strany EU a že je 

třeba ji všemi dostupnými prostředky 

podněcovat a podporovat; uznává nicméně, 

že existují značné nedostatky, kterými je 

třeba se zabývat a vyřešit je, má-li 

evropská občanská iniciativa být účinnější; 

dále zdůrazňuje, že jde o základní 

prostředek k propojování občanů Evropy s 

EU, a proto by veškerá další posouzení 

tohoto nástroje měla být zaměřena na 

dosažení maximální vstřícnosti vůči 

uživatelům; dále zdůrazňuje, že používání 

mateřského jazyka je občanským právem, a 

vyzývá tudíž Komise a členské státy, aby 

prostudovaly různé způsoby, jakými by 

bylo možné nabídnout možnost použití 

mateřského jazyka při všech činnostech 

souvisejících s evropskou občanskou 

iniciativou, neboť to podněcuje účast 

občanů; poukazuje na význam veřejného 

povědomí o evropské občanské iniciativě a 

současně vyslovuje politování nad 

omezenými informacemi občanů EU o 

tomto nástroji; vyzývá EU, aby za tímto 

účelem pořádala reklamní a propagační 

kampaně, a zajistila tak evropské občanské 

iniciativě větší pozornost ve sdělovacích 

prostředcích a mezi veřejností; 

3. zdůrazňuje, že evropská občanská 

iniciativa dává občanům výjimečnou 

příležitost určit a vyjádřit své ambice a 

požádat o opatření ze strany EU a že je 

třeba ji všemi dostupnými prostředky 

podněcovat a podporovat; poukazuje 

nicméně na skutečnost, že existují značné 

nedostatky, kterými je třeba se zabývat a 

vyřešit je, pokud má evropská občanská 

iniciativa být účinnější a pokud se nemá 

stát pouhou vábničkou; dále zdůrazňuje, 

že veškerá další posouzení a revize tohoto 

nástroje se měla zaměřit na povinnost 

Komise předložit v návaznosti na 

úspěšnou evropskou občanskou iniciativu 

vhodný legislativní návrh; dále 

zdůrazňuje, že používání mateřského 

jazyka je občanským právem, a vyzývá 

tudíž Komise a členské státy, aby 

prostudovaly různé způsoby, jakými by 

bylo možné nabídnout možnost použití 

mateřského jazyka při všech činnostech 

souvisejících s evropskou občanskou 

iniciativou, neboť to podněcuje účast 

občanů; poukazuje na význam veřejného 

povědomí o evropské občanské iniciativě a 

současně vyslovuje politování nad 

omezenými informacemi občanů EU o 

tomto nástroji; vyzývá EU, aby za tímto 

účelem pořádala reklamní a propagační 

kampaně, a zajistila tak evropské občanské 
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iniciativě větší pozornost ve sdělovacích 

prostředcích a mezi veřejností; 

Or. en 

 


