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Európska občianska iniciatíva
Lisabonská zmluva predpokladá zavedenie európskej občianskej iniciatívy (European 
Citizens’ Initiative – ECI). Obsahuje tak významnú inováciu v európskom ústavnom práve, 
ktorá bola pôvodne vypracovaná v Európskom konvente v úzkej spolupráci s mimovládnymi 
organizáciami a ktorá si až po dlhom boji našla cestu do návrhu ústavy konventu. Európska 
občianska iniciatíva predstavuje úplne nový nástroj na posilnenie demokracie v Európskej 
únii. Jej realizáciou bol uskutočnený prvý krok k vývoju nadnárodnej priamej demokracie, 
mohla by prispieť k dlhodobému vytvoreniu európskej verejnosti.

Právne základy európskej občianskej iniciatívy sú v budúcom článku 11 ods. 4 Zmluvy 
o Európskej únii (Zmluvy o EÚ v novom znení) a v budúcom článku 24 ods. 1 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (Zmluva o fungovaní EÚ). Podmienky a procesy, ktoré platia 
pre túto občiansku iniciatívu, sú definované v nariadení, ktoré treba vydať v riadnom 
zákonodarnom procese.

I. Všeobecné otázky

§ 1. Čo je občianska iniciatíva?

Po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy sú všetky zákonodarné akty Európskej únie, či 
je to vo forme nariadenia, smernice alebo rozhodnutia, spoločne vydávané zásadne 
Európskym parlamentom a Radou, a síce na návrh Komisie (porovnaj článok 289 Zmluvy 
o fungovaní EÚ). Vydanie európskeho právneho aktu predpokladá teda vo všetkých 
pravidlách návrh Komisie [porovnaj článok 17 ods. 2 Zmluvy o EÚ (v novom znení)].

Potom, ako členské štáty stanovili už pri založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva 
v roku 1957 v prípade Rady, že táto môže vyzvať Komisiu, „aby urobila šetrenie, ktoré 
pokladá za potrebné na dosiahnutie spoločných cieľov a aby jej predložila vhodné návrhy“ 
(porovnaj pôvodne článok 152 Zmluvy o EHS, toho času článok 208 Zmluvy o ES, 
v budúcnosti článok 241 Zmluvy o fungovaní EÚ), sa o 35 rokov neskôr v Maastrichtskej 
zmluve a zavedením spolurozhodovacieho postupu nakoniec priznala aj Európskemu
parlamentu možnosť vyzvať Komisiu na predloženie návrhu právnych predpisov (porovnaj 
toho času článok 192 Zmluvy o ES, v budúcnosti článok 225 Zmluvy o fungovaní EÚ).

Toto vyzývacie právo, ako ho dnes majú oba zákonodarné orgány, majú v budúcnosti 
s Európskou občianskou iniciatívou dostať aj občania a občianky Únie. „Občania a občianky 
Únie, ktorých počet dosiahne najmenej jeden milión a ktorí sú štátnymi príslušníkmi 
významného počtu členských štátov, sa môžu ujať iniciatívy a vyzvať Európsku komisiu, aby 
v rámci svojich právomocí predložila vhodný návrh vo veciach, o ktorých sa občania 
domnievajú, že na účely uplatňovania zmlúv je potrebný právny akt Únie.“ Tak sú samotní 
občania a občianky Únie po prvý raz bezprostredne zapojení do procesu tvorby európskych 
právnych prepisov. Dostanú právo na účasť na európskej občianskej iniciatíve a tak budú 
postavení z hľadiska vyzývacieho práva na tú istú úroveň, ako oba zákonodarné orgány.
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§ 2. K obsahu práva na účasť na občianskej iniciatíve

Podľa článku 11 ods. 4 Zmluvy o EÚ (v novom znení) sa môžu občania a občianky Únie ujať
občianskej iniciatívy. Ako špeciálny dôsledok práva na demokratickú účasť podľa 
článku 10 ods. 3 Zmluvy o EÚ (v novom znení) smeruje toto ustanovenie k odôvodneniu 
individuálneho práva občanov a občianok EÚ na účasť na európskej občianskej iniciatíve, ale 
bez podrobného opísania obsahov tohto práva. Ustanovenie ďalej obsahuje výhradu vydania 
nariadenia o podmienkach a postupe, ktoré pre takú občiansku iniciatívu platia. Nariadenie
nemá teda len úlohu zoperatívniť inštitút európskej občianskej iniciatívy, musí okrem toho 
ešte bližšie určiť aj rôzne súčasti zmluvného práva na účasť na európskej občianskej 
iniciatíve.

Občania a občianky Únie sa môžu na občianskej iniciatíve zúčastniť dvoma rôznymi 
spôsobmi. Buď ako organizátori alebo organizátorky alebo ako podporovatelia alebo 
podporovateľky občianskej iniciatívy. Organizácia európskej občianskej iniciatívy zahŕňa 
prihlásenie občianskej iniciatívy u Komisie, zozbieranie podporných oznámení medzi 
občanmi a občiankami Únie, podanie občianskej iniciatívy Komisii, ako aj predloženie výzvy, 
o ktorú sa občianska iniciatíva snaží. Podpora európskej občianskej iniciatívy je riadny prejav
osoby, aby občianska iniciatíva oznámila svoje požiadavky a aby tak odporučila zamýšľanú 
výzvu Komisii. Právo na účasť na európskej občianskej iniciatíve zahŕňa právo na organizáciu 
a právo na podporu takej občianskej iniciatívy.

Tieto práva dávajú občanom a občiankam Únie právo žiadať od inštitúcií Únie a členských
štátov, aby sa zdržali všetkých opatrení, ktoré sú vhodné na to, aby vykonávanie týchto práv 
znemožnili, obmedzili alebo mu ubrali na atraktivite. Okrem toho majú nárok požadovať 
prijatie postupu, ktorý im umožní účinne uplatňovať príslušné práva. Organizátori 
a organizátorky európskej občianskej iniciatívy dostanú – toto by malo nariadenie 
bezpodmienečne vyjasniť – v dôsledku úspešného predloženia občianskej iniciatívy okrem 
iného individuálne žalovateľné právo na príležitosť vysvetliť kolégiu členov Komisie 
požiadavku občianskej iniciatívy, ako aj nárok na odpoveď s uvedením dôvodov zo strany 
kolégia v tejto veci. Ďalej treba v celom postupe európskej občianskej iniciatívy zabezpečiť
najmä základné práva na rovnaké zaobchádzanie a účinnú právnu ochranu.

§ 3. Na rozlíšenie Európskej občianskej iniciatívy od petície Európskemu parlamentu

Podľa článku 24 ods. 2 spolu s článkom 227 Zmluvy o fungovaní EÚ (toho času 
článok 21 ods. 1 spolu s článkom 194 Zmluvy o ES), ako aj podľa článku 44 Charty 
základných práv EÚ má každý občan a občianka EÚ, ako aj každá fyzická osoba s bydliskom 
v Únii a každá právnická osoba so štatutárnym sídlom v Únii právo na podanie petície 
Európskemu parlamentu. Právo na účasť na európskej občianskej iniciatíve podľa článku 11 
ods. 4 Zmluvy o ES (v novom znení) sa teda k európskemu petičnému právu pridáva a dopĺňa 
ho; nenahrádza ho však a nie je s ním identické.

Vo výsledku občianskej iniciatívy alebo petície síce môže byť istá podobnosť týchto právnych 
inštitútov a obe tak za určitých okolností môžu vyústiť do podnetu viacerých osôb na vydanie 
právneho aktu Európskej únie. Zásadný rozdiel ale spočíva v ich funkcii, a tým aj z hľadiska 
ich adresátov a predpokladov.
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Očividná je už rozdielnosť adresátov. Zatiaľ čo petícia sa orientuje na Európsky parlament, 
občianska iniciatíva sa zameriava na Komisiu. Európske petičné právo oslovuje občanov 
a občianky Únie ako osôb priamo alebo nepriamo dotknutých zvrchovanosťou Európskej únie 
a otvára im možnosť priamo sa obrátiť na Európsky parlament, aby ho ako priamo zvolený 
orgán zastupujúci záujmy občanov a občianok informovali o určitom stave a požadovali
zmenu tohto stavu. Naproti tomu dovoľuje občianska iniciatíva po prvý raz samotným
občanom a občiankam Únie zúčastňovať sa na výkone zvrchovanosti Európskej únie, tým, že 
im umožňuje, aby, rovnako Rada alebo Európsky parlament, vyzvali Komisiu na predloženie 
legislatívneho.

Následne sú líšia aj predpoklady oboch právnych inštitútov. Petičné právo sa obmedzuje na 
záležitosti, ktoré sa bezprostredne týkajú predkladateľky alebo predkladateľa petície, zatiaľ čo 
v prípade účastníkov a účastníčok na európskej občianskej iniciatívy takéto obmedzenie nie je 
stanovené ani nie zmysluplné. Európska občianska iniciatíva je skôr ako každá súčasť
európskej zvrchovanosti viazaná európskym záujmom všeobecného blaha a dodržiavaním 
európskeho práva. Práve posledné uvedené nie je predpokladom petície.

Pri vytváraní podmienok a postupov, ktoré platia pre európsku občiansku iniciatívu, môžu byť
podobnosti s petíciou podanou Európskemu parlamentu úplne akceptované. V žiadnom 
prípade však nesmie tento podstatný rozdiel zmiznúť.
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