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Evropská občanská iniciativa
Lisabonská smlouva zavádí Evropskou občanskou iniciativu (European Citizens’ Initiative –
ECI). Obsahuje tak významnou inovaci v evropském ústavním právu, jež byla původně 
vypracována v Evropském konventu v úzké spolupráci s nevládními organizacemi a jež našla 
své místo v návrhu Ústavy až po dlouhém úsilí. Evropská občanská iniciativa představuje 
zcela nový nástroj pro posílení demokracie v Evropské unii. Bude prvním krokem k rozvoji 
nadnárodní přímé demokracie, a její provedení by mohlo přispět k dlouhodobému formování 
evropské veřejnosti.

Právní základy pro Evropskou občanskou iniciativu se nacházejí v budoucím čl. 11 odst. 4 
Smlouvy o Evropské unii (Smlouva o EU v novém znění) a v budoucím čl. 24 odst. 1 
Smlouvy o fungování Evropské unie. Podmínky a postupy, jež platí pro tuto občanskou 
iniciativu, budou stanoveny v nařízení, které bude přijato v řádném zákonodárném procesu.

I. Obecné otázky

§ 1. Co je občanská iniciativa?

Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost budou veškeré legislativní akty Evropské unie, ať 
se jedná o nařízení, směrnice nebo usnesení, v zásadě přijímány společně Evropským 
parlamentem a Radou, a to na návrh Komise; srov. článek 289 Smlouvy o fungování 
Evropské unie. Přijetí evropského právního aktu tedy zpravidla předpokládá návrh Komise; 
srov. čl. 17 odst. 2 Smlouvy o EU v novém znění.

Poté, co členské státy již při založení Evropského hospodářského společenství v roce 1957 
stanovily, že Rada může požádat Komisi, „aby provedla průzkumy, které Rada pokládá za 
potřebné k dosažení společných cílů, a aby jí předložila veškeré vhodné návrhy“ (srov. 
původní článek 152 Smlouvy o EHS, nynější článek 208 Smlouvy o ES a budoucí článek 241 
Smlouvy o fungování Evropské unie), přiznaly o 35 let později Maastrichtskou smlouvou 
a zavedením postupu spolurozhodování konečně i Evropskému parlamentu možnost požádat 
Komisi o předložení legislativního návrhu (srov. nynější článek 192 Smlouvy o ES a budoucí 
článek 225 Smlouvy o fungování Evropské unie).

Toto právo požádat o předložení návrhu, jaké mají dnes již oba zákonodárné orgány, by mělo 
být v budoucnosti přiznáno prostřednictvím Evropské občanské iniciativy také občanům Unie. 
„Nejméně jeden milion občanů Unie pocházejících z podstatného počtu členských států se 
může ujmout iniciativy a vyzvat Evropskou komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila 
vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle mínění těchto občanů nezbytné přijetí právního aktu 
Unie pro účely provedení Smluv.“ Tím budou do evropského legislativního procesu poprvé 
bezprostředně zapojeni občané Unie. Budou mít právo účasti na Evropské občanské iniciativě 
a budou tak, pokud jde o právo požádat o předložení návrhu, na stejné úrovni, jako oba 
zákonodárné orgány.

§ 2. K obsahu práva účasti na občanské iniciativě
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Na základě čl. 11 odst. 4 Smlouvy o EU v novém znění mohou občané Unie využít občanskou 
iniciativu  Jako zvláštní projev práva na demokratickou účast podle čl. 10 odst. 3 Smlouvy 
o EU v novém znění je cílem tohoto ustanovení vytvoření individuálního práva občanů Unie 
na účast na Evropské občanské iniciativě, aniž by však obsah tohoto práva blíže 
konkretizovalo. Kromě toho obsahuje toto ustanovení podmínku týkající se přijetí nařízení 
o podmínkách a postupech, které platí pro takové občanské iniciativy Nařízením tedy nemá 
být pouze zajištěna funkčnost institutu Evropské občanské iniciativy, ale musí v něm být také 
blíže určeny různé aspekty ze Smlouvy vyplývajícího práva účasti na Evropské občanské 
iniciativě.

Občané Unie se mohou občanské iniciativy účastnit dvojím způsobem: jednak jako její 
organizátoři a jednak jako její podporovatelé. Organizace Evropské občanské iniciativy 
zahrnuje oznámení občanské iniciativy Komisi, shromáždění projevů podpory od občanů, 
předložení občanské iniciativy Komisi a vysvětlení požadavku sledovaného občanskou 
iniciativou vůči Komisi před sborem členů Komise. Podpora Evropské občanské iniciativy je 
formálním projevem osoby o připojení k žádosti, jež je předmětem občanské iniciativy, a tím 
i souhlasem se zamýšleným požadavkem vůči Komisi. Právo účasti na Evropské občanské 
iniciativě tak zahrnuje právo na organizaci a právo na podporu takové občanské iniciativy.

Tato práva přiznávají občanům Unie nárok vůči orgánům Unie, aby se zdržely jakýchkoli 
opatření, která by mohla znemožňovat výkon těchto práv, nebo tomuto výkonu bránit, či jej 
činit méně přitažlivým. Přiznávají jim kromě toho nárok na využití postupů pro účinnější 
výkon těchto práv. Organizátorům Evropských občanských iniciativ se navíc také úspěšným 
předložením občanské iniciativy přizná individuálně žalovatelný nárok na vysvětlení žádosti, 
jež je předmětem občanské iniciativy, sboru členů Komise a také nárok na odůvodněnou 
odpověď tohoto sboru v dotčené věci. Kromě toho je nutné zajistit v průběhu celého postupu 
Evropské občanské iniciativy zejména základní právo na rovné zacházení a na účinnou právní 
ochranu.

§ 3. K odlišení Evropské občanské iniciativy od petice Evropskému parlamentu

Podle čl. 24 odst. 2 ve spojení s článkem 227 Smlouvy o fungování Evropské unie (nynější 
čl. 21 odst. 1 ve spojení s článkem 194 Smlouvy o EU) a podle článku 44 Listiny základních 
práv EU má každý občan a každá fyzická osoba s bydlištěm v Unii a každá právnická osoba 
se statutárním sídlem v Unii právo předkládat petice Evropskému parlamentu. Právo účasti na 
Evropské občanské iniciativě podle čl. 11 odst. 4 Smlouvy o EU v novém znění tak přistupuje 
k evropskému petičnímu právu a doplňuje ho, avšak toto právo nenahrazuje a není s ním 
totožné.

Výsledně se sice mohou vyskytnout určité podobnosti mezi právními nástroji, jakými jsou 
občanská iniciativa a petice; za určitých podmínek tak mohou oba tyto nástroje vést 
k iniciativě více osob směřující k přijetí právního aktu Evropské unie. Zásadní rozdíl mezi 
nimi však spočívá v jejich funkci, a tím i pokud jde o jejich adresáty a předpoklady.

Nápadný je již rozdíl v adresátech. Zatímco petice je určena Evropskému parlamentu, směřuje 
občanská iniciativa ke Komisi. Evropské petiční právo je určeno občanům Unie jakožto 
osobám bezprostředně nebo zprostředkovaně dotčeným svrchovaností Evropské unie a nabízí 
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jim možnost obrátit se přímo na Evropský parlament, informovat jej jakožto přímo zvolený 
orgán zastupující zájmy občanů o určitém stavu věcí a požadovat změnu tohoto stavu. Naproti 
tomu přiznává občanská iniciativa poprvé občanům Unie samotným bezprostřední účast na 
výkonu svrchovanosti v Evropské unii tím, že jim umožňuje, aby, stejně jako Rada nebo 
Evropský parlament, požádali Komisi o předložení legislativního návrhu.

Následně se liší i podmínky pro oba právní instituty. Petiční právo je totiž omezeno na 
záležitosti týkající se bezprostředně iniciátorů petice, zatímco v případě účastníků na 
Evropské občanské iniciativně takové omezení není stanoveno a ani není smysluplné. 
Evropská občanská iniciativa je daleko spíše jako každá součást evropské svrchovanosti 
vázána evropským všeobecným zájmem a dodržováním evropského práva. Posledně 
jmenované opět není předpokladem petice.

Při vytváření podmínek a postupů pro evropskou občanskou iniciativu mohou sice být 
Evropským parlamentem podobnosti s peticí plně zohledněny. V žádném případě však nesmí 
dojít k setření podstatných rozdílů.
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