
 

AM\1076538SK.doc  PE568.573v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

21.10.2015 A8-0284/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Gerolf Annemans 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Európska iniciatíva občanov 

2014/2257(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže európska iniciatíva občanov je 

nové politické právo občanov, ako aj 

jedinečný a inovatívny nástroj tvorby 

agendy pre participatívnu demokraciu 

v Európskej únii, umožňujúci občanom 

stať sa aktívnou súčasťou projektov 

a procesov, ktoré ich ovplyvňujú, a ktorého 

potenciál sa musí nepochybne v plnej 

miere vyčerpať a zásadne rozšíriť tak, aby 

sa dosahovali čo najlepšie výsledky a aby 

dokázal povzbudiť čo najviac občanov 

k účasti na ďalšom rozvoji európskeho 

integračného procesu; keďže jedným 

z hlavných cieľov EÚ musí byť posilnenie 
demokratickej legitímnosti jej inštitúcií; 

A. keďže európska iniciatíva občanov je 

nové politické právo občanov, ktoré by 

občanom malo umožniť stať sa aktívnou 

súčasťou projektov a procesov, ktoré ich 

ovplyvňujú, a ktorého potenciál sa musí 

nepochybne v plnej miere vyčerpať 

a zásadne rozšíriť tak, aby sa prispelo k 

posilneniu demokratickej legitímnosti 

inštitúcií EÚ; keďže však nemožno 

očakávať, že európska iniciatíva občanov 

vyváži obrovský deficit demokracie, ktorý 

EÚ charakterizuje už od jej vzniku, a to 

ani keby táto iniciatíva fungovala 

perfektne; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0284/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Gerolf Annemans 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0284/2015 

György Schöpflin 

Európska iniciatíva občanov 

2014/2257(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. zdôrazňuje, že iniciatíva občanov 

predstavuje pre občanov výnimočnú 

príležitosť určiť a formulovať svoje 

ambície a požiadať o opatrenia na úrovni 

EÚ a že je potrebné ju všetkými 

dostupnými prostriedkami povzbudzovať 

a podporovať; uznáva však, že existujú 

významné nedostatky, ktorými sa treba 

zaoberať a ktoré treba vyriešiť, ak sa má 

zvýšiť účinnosť ECI; zdôrazňuje, že každé 

ďalšie hodnotenie nástroja by sa malo 

zamerať na dosiahnutie maximálnej 

užívateľskej prístupnosti, keďže ide 

o základný spôsob prepojenia občanov 

Európy s EÚ; ďalej zdôrazňuje, že je 

občianskym právom každého občana 

používať vlastný materinský jazyk 

a vyzýva preto Komisiu a členské štáty, 

aby preskúmali alternatívy ponúkajúce túto 

možnosť v súvislosti so všetkými 

činnosťami týkajúcimi sa ECI, keďže tým 

sa povzbudzuje účasť občanov; poukazuje 

na význam informovania verejnosti o ECI 

a zároveň ľutuje obmedzené povedomie 

o tomto nástroji medzi občanmi EÚ; žiada 

preto EÚ, aby za týmto účelom 

organizovala propagačné a reklamné 

kampane s cieľom zvýšiť profil ECI 

v médiách a vo verejnosti; 

3. zdôrazňuje, že iniciatíva občanov 

predstavuje pre občanov výnimočnú 

príležitosť určiť a formulovať svoje 

ambície a požiadať o opatrenia na úrovni 

EÚ a že je potrebné ju všetkými 

dostupnými prostriedkami povzbudzovať 

a podporovať; zdôrazňuje však 

skutočnosť, že existujú významné 

nedostatky, ktorými sa treba zaoberať 

a ktoré treba vyriešiť, ak sa má zvýšiť 

účinnosť ECI a ak sa má predísť tomu, 

aby sa z nej stala reklama typu nalákať a 

zmeniť; zdôrazňuje, že každé ďalšie 

hodnotenie a revízia tohto nástroja by sa 

mali zamerať na dosiahnutie toho, aby 

bola Komisia povinná v nadväznosti na 

úspešnú európsku iniciatívu občanov 

predložiť vhodný legislatívny návrh; ďalej 

zdôrazňuje, že je občianskym právom 

každého občana používať vlastný 

materinský jazyk, a vyzýva preto Komisiu 

a členské štáty, aby preskúmali alternatívy 

ponúkajúce túto možnosť v súvislosti so 

všetkými činnosťami týkajúcimi sa ECI, 

keďže tým sa povzbudzuje účasť občanov; 

poukazuje na význam informovania 

verejnosti o ECI a zároveň ľutuje 

obmedzené povedomie o tomto nástroji 

medzi občanmi EÚ; žiada preto EÚ, aby za 

týmto účelom organizovala propagačné 

a reklamné kampane s cieľom zvýšiť profil 
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ECI v médiách a vo verejnosti; 

Or. en 

 

 


