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II. Otázky postupu

§ 4. K postupu v rámci Evropské občanské iniciativy

Postup v rámci Evropské občanské iniciativy je možno rozdělit do čtyř fází:
 oznámení občanské iniciativy, 

 shromáždění projevů podpory občanské iniciativy,

 předložení občanské iniciativy a 

 stanovisko Komise k občanské iniciativě.

K první fázi Evropské občanské iniciativy: „Oznámení“
První fáze Evropské občanské iniciativy je zahájena předložením občanské iniciativy 
prostřednictvím organizátorů u Komise a je ukončena vydáním formálního rozhodnutí 
Komise o výsledku předložení občanské iniciativy.

Nevládní organizace v této souvislosti poukazují na to, že pro organizátory občanské 
iniciativy je především důležité, aby měli právní jistotu ohledně otázky přípustnosti příslušné 
občanské iniciativy, pokud možno již v nejranějším stadiu postupu, zejména ještě před
zahájením shromažďování projevů podpory. Také z hlediska demokraticko-politického je 
nutno tento přístup podpořit. 

Doporučuje se tedy taková úprava postupu občanské iniciativy, aby byla přípustnost příslušné 
občanské iniciativy závazně přezkoumána ještě před zahájením shromažďování projevů 
podpory. K tomu by mohlo dojít v rámci formálního oznámení občanské iniciativy.

Příslušným místem pro přijetí oznámení a pro přezkoumání přípustnosti může být podle stavu 
věci výlučně Komise. Ta je povinna dát organizátorům po ukončení přezkoumání právně 
závazné potvrzení o přípustnosti občanské iniciativy. Zcela jinou otázkou je samozřejmě 
právní přezkoumání takového rozhodnutí Soudním dvorem Evropské unie a evropským 
veřejným ochráncem práv a otázka politické kontroly Komise Evropským parlamentem.

V dosavadní diskusi byl dán podnět k tomu, aby byl úkol přezkoumání přípustnosti přenesen 
na jiný subjekt než je Komise. Mezi jmenovanými byl uveden například evropský veřejný 
ochránce práv a Evropský parlament. Výhoda takovéto úpravy se zdá být zcela zřejmá: mohlo 
by tak být od samého začátku zabráněno tomu, aby Komise sama rozhodovala o tom, jestli se 
může konat občanská iniciativa, která je jí adresována. 

Přesto však zpravodajka nedoporučuje, aby byl zvolen tento způsob úpravy. Přípustnost 
občanské iniciativy není otázkou politické příležitosti, nýbrž právní a z právního hlediska 
v plné míře přezkoumatelná podmínka týkající se věcného zkoumání žádosti obsažené 
v občanské iniciativě. Jako smluvně stanovený adresát občanské iniciativy je proto v každém 
případě povinností Komise, aby se předtím než se začne z věcného hlediska zabývat výzvou, 
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která je v občanské iniciativě obsažena, přezkoumal přípustnost občanské iniciativy, buďto 
(jak je zde navrhováno) již v rámci oznámení, nebo také v době po předložení občanské 
iniciativy. Za těchto okolností představuje jakékoli další zapojení nějakého jiného (dalšího) 
subjektu za účelem přezkoumání přípustnosti v konečném důsledku nově vytvořenou, 
dodatečnou překážku pro vznik občanské iniciativy, neboť v tomto případě by musela být o 
přípustnosti občanské iniciativy přesvědčena nejen Komise, nýbrž dodatečně také tento nový 
subjekt.  

V každém případě by však mělo být podle názoru zpravodajky vydáno každé samostatné 
rozhodnutí o přípustnosti občanské iniciativy jako závazné rozhodnutí, a toto rozhodnutí by 
mělo podléhat soudnímu přezkumu.1

Pokyny pro možnou úpravu postupu: 

Evropská občanská iniciativa musí být předložena Komisi. Při oznámení musí být uvedeny u 
každého organizátora jméno, datum narození, státní příslušnost, bydliště a je nutno uvést 
přesné označení iniciativy v některém z úředních jazyků Evropské unie. 

b) Komise přezkoumá přípustnost oznámené občanské iniciativy. Občanská iniciativa je 
přípustná, pokud splňuje následující čtyři podmínky: 

 Obsahuje výzvu adresovanou Evropské Komisi, aby předložila návrh na vydání 
právního aktu Evropské unie.

 Na Evropskou unii byla na základě smluv, které tvoří základy Unie přenesena 
příslušnost, aby takovýto právní akt vydala.  

 Na Evropskou Komisi bylo na základě smluv, které tvoří základy Unie přeneseno 
oprávnění, aby podala návrh na takový právní akt.  

 Takový právní akt není koneckonců zjevně protiprávní.

Během dvou měsíců po oznámení občanské iniciativy rozhodne Komise závazným způsobem 
o výsledku oznámení. Toto rozhodnutí zahrnuje závazný výrok ohledně přípustnosti občanské 
iniciativy. Zamítnout oznámení je možno pouze ze zákonem stanovených důvodů. 

c) Rozhodnutí je adresováno jak individuálně organizátorům, tak veřejnosti. Oznámí se 
organizátorům a zveřejní se v Úředním věstníku. O rozhodnutí budou bez zbytečných odkladů 
informovány Evropský parlament, Rada a členské státy.

                                               
1 Pokud by toto rozhodnutí vydal jiný subjekt než Komise, mohla by Komise toto rozhodnutí napadnout 
soudní cestou žalobou na neplatnost. V případě popření přípustnosti by tato možnost náležela také 
organizátorkám a organizátorům. Stranou žalovanou by v obou případech byl ten subjekt, který o přípustnosti 
rozhodl. Z těchto důvodů by úprava řízení, podle které by pro vydání tohoto rozhodnutí byl příslušný evropský 
veřejný ochránce práv nebo Evropský parlament, sebou přinesla tu nevýhodu, že by se tyto subjekty staly 
formálními účastníky řízení jak v rámci oznámení, tak i v rámci soudního přezkumu, a do té míry by už právě 
nemohly samy vykonávat úlohu subjektu příslušného za právní přezkoumání, resp. úlohu politického kontrolního 
orgánu v otázkách jednání Komise.
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d) Rozhodnutí podléhá přezkumu ze strany Soudního dvora Evropské unie a ze strany 
evropského veřejného ochránce práv podle příslušných právních předpisů Evropské unie. To 
samé platí obdobně i v případě, že Komise opomine takové rozhodnutí vydat. 

e) V rámci oznámení o rozhodnutí informuje Komise organizátory občanské iniciativy 
současně také o platných nebo plánovaných legislativních opatřeních, která se týkají 
záležitostí příslušné občanské iniciativy, a také o již úspěšně oznámených občanských 
iniciativách, jež se týkají zcela nebo částečně stejných záležitostí.

f) Komise vede na svých internetových stránkách veřejně přístupný seznam všech úspěšně 
oznámených občanských iniciativ. 

g) Organizátoři občanské iniciativy mohou tuto občanskou iniciativu kdykoliv odhlásit. Tato 
se pak považuje za neoznámenou a je vyškrtnuta z výše uvedeného seznamu Komise.

Ke druhé fázi Evropské občanské iniciativy: „Shromažďování“
Druhá fáze Evropské občanské iniciativy zahrnuje shromažďování individuálních projevů 
podpory týkající se úspěšně oznámené občanské iniciativy a také úřední potvrzení o výsledku 
shromažďování prostřednictvím členských států. 
Ze strany nevládních organizací bylo vyjádřeno, že se zdá být smysluplné, aby byla v této 
věci stanovena určitá lhůta. Za rozhodující okamžik pro začátek běhu lhůty, kterou by bylo 
nutno dodržet je možno považovat okamžik rozhodnutí Komise o výsledku oznámení. 

Řízení by mělo být podle názoru zpravodajky upraveno takovým způsobem, aby připouštělo 
co nejširší spektrum možností, jak mohou být projevy podpory shromažďovány. Spektrum by 
mělo v každém případě zahrnovat možnost shromažďování projevů podpory prostřednictvím 
organizátorů „na ulici“, tak také možnost, pokud jsou k tomu dány technické předpoklady, 
odevzdat prohlášení o podpoře prostřednictvím internetu.

Jádrem problému v rámci této fáze řízení je přezkoumání pravosti projevu podpory. 
Přezkoumání pravosti nemůže v žádném případě provádět centrálně Komise. Tento úkol musí 
splnit spíše členské státy. Ty musí zajistit, že organizátoři občanské iniciativy obdrží po 
uplynutí lhůty pro shromažďování projevů podpory závazné potvrzení o počtu 
podporovatelek a podporovatelů, rozepsané podle jejich státní příslušnosti.

Z tohoto důvodu se jeví, že není potřebné a – s ohledem na zásadu subsidiarity – ani 
odůvodnitelné, aby bylo zavedeno jednotné evropské řízení pro shromažďování projevů 
podpory. Nařízení o občanské iniciativě by se mělo omezit na stanovení povinnosti pro 
členské státy, aby zavedly účinný systém v rámci jejich vnitrostátního práva, a mělo by toliko 
obsahovat centrální ustanovení, která by musely dodržovat všechny členské státy ve stejné 
míře. K tomu by měla patřit především povinnost členských států ustanovit příslušný subjekt 
k přezkoumání vyjádření projevů podpory. 

Pokyny pro možnou úpravu řízení: 

a) Občanská iniciativa musí mít řádným způsobem projevenou podporu občanek a občanů 
Unie, jejichž počet musí činit minimálně jeden milion, a musí se jednat o státní příslušníky 
značného počtu členských států. 
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b) Členské státy stanoví ve svém vnitrostátním právu účinný systém pro shromažďování 
individuálních projevů podpory týkající se Evropské občanské iniciativy a pro úřední 
potvrzení výsledku tohoto sbírání.

c) Projev podpory byl učiněn řádným způsobem, pokud byl učiněn během lhůty pro 
shromažďování projevů podpory při dodržení příslušných právních předpisů členských států a 
právních předpisů Unie. Lhůta pro shromažďování projevů podpory činí jeden rok. Lhůta 
počíná běžet od prvního dne třetího měsíce, který následuje po rozhodnutí o oznámení 
občanské iniciativy.

d) Každá podpora musí být projevena individuálně, zpravidla na základě osobního podpisu 
(písemně a v daných případech také elektronicky). Z projevené podpory musí být zřetelné 
minimálně jméno, datum narození, bydliště a státní příslušnost osoby, která podporu 
projevuje. Pokud má osoba, která podporu projevuje, vícero státních příslušností, potom 
uvede pouze jednu z nich, kterou si sama zvolí.
Osobní údaje podléhají ochraně údajů, kterou musí organizátorky a organizátoři občanské 
iniciativy dodržovat. 

e) Projev podpory občanské iniciativě je možno učinit pouze jednou. Každý projev podpory 
obsahuje zvláštní místopřísežné prohlášení osoby, která podporu projevuje, že doposud jednu 
a tutéž občanskou iniciativu nepodpořila. 

f) Každý projev podpory může být do uplynutí lhůty pro sbírání prohlášení o podpoře 
odvoláno. Původní projev podpory se potom považuje jako by nebyl nikdy učiněn. Každá 
osoba, která podporu projevuje, o tom musí být organizátory informována. Každý projev 
podpory musí obsahovat zvláštní prohlášení osoby, která podporu projevuje, že byla o této 
skutečnosti poučena.

h) Každá osoba, která podporu projevuje obdrží od organizátorů kopii svého projevu podpory, 
včetně kopie svého místopřísežného prohlášení a svého prohlášení o tom, že byla seznámena 
s možností podporu odvolat.

i) Členské státy vystaví organizátorům občanské iniciativy po přezkoumání dokladů o 
prohlášeních o podpoře ve lhůtě dvou měsíců úřední potvrzení o počtu podpor, které byly 
řádným způsobem projeveny, a sice vypsaných podle počtu státní příslušnosti osob, které 
podporu projevily. Členské státy přiměřenými opatřeními zajistí, aby byl každý projev 
podpory potvrzen členským státem jen jednou a aby bylo účinným způsobem zabráněno 
tomu, že dojde k několikanásobným potvrzením různými členskými státy nebo různými 
subjekty téhož členského státu.

Ke třetí fázi Evropské občanské iniciativy: „Předložení“
Třetí fáze Evropské občanské iniciativy je zahájena předložením občanské iniciativy 
prostřednictvím organizátorů Komisi a je ukončena vydáním formálního rozhodnutí Komise o 
výsledku předložení občanské iniciativy. Analogicky k řízení o oznámení občanské iniciativy 
by také v tomto případě měla být Komise povinna vydat rozhodnutí a obsah rozhodnutí by 
měl podléhat soudnímu přezkumu ze strany Soudního dvora Evropské unie a ze strany 
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evropského veřejného ochránce práv.

Pokyny pro možnou úpravu řízení: 

a) Evropská občanská iniciativa musí být předložena organizátory u Komise. K předložení je 
nutno připojit potvrzení členských států o počtu řádným způsobem učiněných projevů 
podpory. 

b) Komise zkoumá, zdali byly splněny minimální podmínky ohledně podpory občanské 
iniciativy. Během dvou měsíců po předložení občanské iniciativy rozhodne Komise závazným 
způsobem o výsledku předložení. Takové rozhodnutí zahrnuje závazný výrok ohledně splnění 
minimálních podmínek týkajících se projevů podpory. Zamítnout předložení je možno pouze 
ze zákonem stanovených důvodů. 

c) Rozhodnutí je adresováno jak individuálně organizátorům, tak veřejnosti. Rozhodnutí se 
oznámí organizátorům a zveřejní se v Úředním věstníku. O rozhodnutí budou bez zbytečných 
odkladů informovány Evropský parlament, Rada a členské státy.

d) Rozhodnutí podléhá přezkumu ze strany Soudního dvora Evropské unie a ze strany 
evropského veřejného ochránce práv podle příslušných právních předpisů Evropské unie. To 
samé platí obdobně i v případě, že Komise opomine vydat takovéto rozhodnutí. 

e) Komise vede na svých internetových stránkách veřejně přístupný seznam všech úspěšně 
předložených občanských iniciativ. 

Ke čtvrté fázi Evropské občanské iniciativy: „Stanovisko“
Čtvrtá fáze Evropské občanské iniciativy zahrnuje období věcného zkoumání žádosti 
občanské iniciativy ze strany Komise. Tato fáze končí formálním zaujetím stanoviska Komise 
k výzvě obsažené v občanské iniciativě, aby předložila návrh na vydání právního aktu. 

Čtvrtá fáze představuje politicky nejcitlivější okamžik celého řízení. Tato fáze rozhoduje 
v konečném důsledku o tom, zdali budou občanky a občané vnímat Evropskou občanskou 
iniciativu skutečně jako nástroj přímého podílení se na evropském zákonodárném procesu a 
zdali budou motivováni k tomu, aby se i nadále zapojovali do formování evropského 
sjednocovacího procesu. Tomuto významu musí úprava řízení vyhovět.

Nesporná je jistě ta skutečnost, že Komise není sama o sobě na základě občanské iniciativy 
zavázána k tomu, aby skutečně předložila návrh na vydání právního aktu nebo dokonce návrh 
na vydání právního aktu s určitým obsahem. Tento právní důsledek není možno dovodit ani 
z ustanovení Lisabonské smlouvy, ani by to nebylo v souladu s rovným postavením občanské 
iniciativy s právem výzvy Evropského parlamentu a Rady, jak jej zamýšlel Evropský ústavní 
konvent. V žádném případě však není možno, aby naopak s výzvou obsaženou v občanské 
iniciativě bylo zacházeno nedbalejším způsobem než s výzvou ze strany obou zákonodárných 
orgánů. Naopak: Aby byla odstraněna pokud možno jakákoli pochybnost, že občanská 
iniciativa „není brána tak vážně“, je nutno, aby byla tato fáze v co nejvyšší možné míře 
transparentní a veřejná.

Z tohoto důvodu je nutné, aby v této fázi docházelo k přímému dialogu mezi organizátory 
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občanské iniciativy a kolegiem členů Komise, v jehož rámci by organizátorům náleželo 
právo, aby záměr občanské iniciativy do detailů představili.

Pokyny pro možnou úpravu řízení:

a) Občanská iniciativa, která byla úspěšně předložena, zavazuje Komisi, aby se v přiměřené 
lhůtě po obsahové stránce zabývala žádostí občanské iniciativy a aby k ní zaujala veřejně 
stanovisko.

b) V tomto rámci vyslyší sbor členů Komise organizátory občanské iniciativy a dá jim 
příležitost, aby záměr občanské iniciativy do detailů představili. 

c) Komise závazným způsobem rozhodne jako sbor o svém stanovisku k výzvě obsažené 
v občanské iniciativě. Pokud dospěje k závěru, že nebude předkládat žádný návrh na vydání 
právního aktu, sdělí proto důvody. 

c) Rozhodnutí je adresováno jak individuálně organizátorům, tak také veřejnosti. Rozhodnutí 
se oznámí organizátorům a zveřejní se v Úředním věstníku. O rozhodnutí budou bez 
zbytečných odkladů informovány Evropský parlament, Rada a členské státy.

d) Pokud Komise opomine vydat toto rozhodnutí, podléhá tento případ soudnímu přezkumu 
ze strany Soudního dvora Evropské unie a ze strany evropského veřejného ochránce práv 
podle příslušných právních předpisů Evropské unie.
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