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II. Otázky postupu

§ 4. K postupu pri európskych občianskych iniciatívach

Akt európskej občianskej iniciatívy sa dá rozčleniť do štyroch fáz:
 Oznámenie občianskej iniciatívy,

 Zbierka dokumentov prejaveného záujmu o podporu občianskej iniciatívy,

 Podanie občianskej iniciatívy,

 Zaujatie pozície Komisie k občianskej iniciatíve.

K prvej fáze európskej občianskej iniciatívy: „Oznámenie“
Prvá fáza európskej občianskej iniciatívy sa začína jej oznámením organizátorkami
a organizátormi Komisii a končí formálnym rozhodnutím Komisie o úspešnosti ohlásenia.

Zvlášť v prípade mimovládnych organizácií je potrebné zdôrazniť, že je v mimoriadnom 
záujme organizátoriek a organizátorov občianskej iniciatívy, už v prvých krokoch postupu, 
teda ešte pred začiatkom zbierky prejavov podpory, zaistiť právnu istotu v súvislosti 
s prípustnosťou príslušnej občianskej iniciatívy. Takýto prístup je hodný podpory aj 
z demokraticko-politického hľadiska.

Odporúča sa preto postup pri podávaní občianskej iniciatívy upraviť tak, aby ešte pred 
začatím zbierky prejavov podpory, bola jej prípustnosť záväzne preskúmaná. Toto by sa 
mohlo uskutočniť v rámci formálneho oznámenia občianskej iniciatívy.

Príslušným miestom pre prijatie oznámenia a preskúmanie prípustnosti môže byť, podľa 
povahy veci, iba Komisia. Tá musí dať organizátorkám a organizátorom ako výsledok svojej 
kontroly, právne záväzné potvrdenie o prípustnosti občianskej iniciatívy. Celkom iná otázka 
je, pravdaže, možnosť právneho preskúmanie takéhoto rozhodnutia Súdnym dvorom 
Európskej únie a úradom Európskeho ombudsmana.

V doterajšej diskusii bol daný podnet poveriť úlohou skúmania právnej prípustnosti inú 
inštitúciu, nie Komisiu. Menovaný bol napríklad úrad ombudsmana, ale aj Európsky 
parlament. Prednosti takéhoto riešenia sú očividné: môže sa tým od začiatku zabrániť vzniku 
dojmu, že Komisia smie svojvoľne rozhodnúť, ktorá z doručených občianskych iniciatív sa 
uskutoční a ktorá nie.

Predkladateľka správy však napriek tomu neodporúča pustiť sa touto cestou. Prípustnosť 
občianskej iniciatívy nie je otázkou politického oportunizmu, ale právnym a plne právne 
preskúmateľným predpokladom pre vecné posúdenie predloženej žiadosti. Z toho dôvodu je 
v každom prípade zmluvne určeným adresátom občianskej iniciatívy Komisia, so svojou 
povinnosťou preskúmať pred konaním vo veci prípustnosť občianskej iniciatívy, či už (ako je 
tu navrhnuté) v rámci oznámenia, alebo po podaní občianskej iniciatívy. Za týchto okolností 
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sa javí každý ďalší medzičlánok iného miesta, vytvorený na účely preskúmania prípustnosti 
v konečnom dôsledku ako novovytvorená, dodatočná prekážka uskutočneniu občianskej 
iniciatívy, pretože v takomto prípade musí byť nielen Komisia, ale aj tento dodatočný orgán 
presvedčený o jej prípustnosti.

Podľa názoru predkladateľky správy, musí byť každé jednotlivé rozhodnutie o prípustnosti 
občianskej iniciatívy vyjadrené vždy formou záväzného uznesenia a toto uznesenie by malo 
spĺňať podmienku právnej preskúmateľnosti1.

Usmernenie pre možný priebeh konania:

Európska občianska iniciatíva musí byť oznámená jej organizátorkami a organizátormi 
Komisii. Pri oznámení je u každej organizátorky a organizátora potrebné uviesť meno, dátum 
narodenia, štátne občianstvo a adresu bydliska, ako aj presné, doslovné znenie občianskej 
iniciatívy v niektorej úradnej reči Európskej únie.

b) Komisia preskúma prípustnosť ohlásenej občianskej iniciatívy. Občianska iniciatíva je 
prípustná, ak spĺňa nasledujúce štyri predpoklady:

 Obsahuje výzvu Európskej komisii na podanie návrhu na predloženie výnosu právneho 
aktu Európskej únie.

 V základných zmluvách bola na Európsku úniu prenesená kompetencia takýto právny 
akt vynášať.

 V základných zmluvách Únie bola Európskej komisii priznaná právomoc predostrieť 
návrh na takýto právny akt.

 Takýto právny akt nie je v ďalšom zjavne protizákonný.

V priebehu dvoch mesiacov po oznámení občianskej iniciatívy rozhodne Komisia záväzne 
o jeho úspechu. Uznesenie obsahuje záväzné vyhlásenie o prípustnosti občianskej iniciatívy.
Odmietnutie oznámenia sa smie uskutočniť iba na základe právnych dôvodov.

c) Uznesenie je adresované nielen jednotlivo organizátorkám a organizátorom, ale tiež 
verejnosti. Dá sa na vedomie organizátorkám a organizátorom a zverejní sa v Úradnom 
vestníku. Európsky parlament, Rada a členské štáty budú o tomto rozhodnutí bezodkladne 
informované.

d) Uznesenie podlieha preskúmaniu Súdnym dvorom Európskej únie ako aj úradom 

                                               
1 Ak by bolo takéto uznesenie prijaté iným miestom než Komisiou, mohla by Komisia toto uznesenie 
právne napadnúť cestou žaloby o neplatnosť. V prípade popretia prípustnosti by bola takáto možnosť k dispozícii 
aj organizátorkám a organizátorom. V oboch prípadoch by bola žaloba vznesená proti miestu, ktoré 
o prípustnosti rozhodlo. Z týchto dôvodov by priebeh konania, v ktorom by mal úrad Európskeho ombudsmana, 
alebo Európsky parlament kompetenciu pre takéto uznesenie, priniesol nevýhodu, že by sa tieto orgány stali 
formálnymi účastníkmi konania s povinnosťou oznámenia a právneho preskúmania a nezastávali by viac rolu 
právneho kontrolného miesta, prípadne politického kontrolného orgánu konania Komisie.
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Európskeho ombudsmana, v súlade s príslušnými smernicami Európskej únie. To isté platí 
primerane v prípade, ak Komisia odmietne takéto uznesenie prijať.

e) V oznámení o rozhodnutí zároveň informuje Komisia organizátorky a organizátorov 
občianskej iniciatívy o prebiehajúcich, alebo plánovaných zákonodarných zámeroch 
k záležitostiam, týkajúcich sa príslušnej občianskej iniciatívy, ako aj o už úspešne ohlásených 
občianskych iniciatívach, ktoré sa čiastočne, alebo úplne týkajú tej istej veci.

f) Komisia zverejní na svojej internetovej stránke verejne prístupný zoznam všetkých 
úspešných občianskych iniciatív.

g) Občianska iniciatíva môže byť organizátorkami a organizátormi kedykoľvek odvolaná 
Považuje sa potom za neoznámenú a bude z vyššie spomenutého zoznamu Komisie 
vyškrtnutá.

K druhej fáze európskej občianskej iniciatívy: „Zbierka“
Druhá fáza európskej občianskej iniciatívy zahŕňa zbierku individuálnych prehlásení 
o podpore úspešne oznámenej občianskej iniciatívy, ako aj úradné potvrdenie výsledkov 
zbierky členskými štátmi.
Mimovládne organizácie dali najavo, že sa zdá byť zmysluplným, stanoviť pre tento úkon 
určitý časový limit. Ako východiskový bod plynutia takéhoto limitu sa ponúka moment 
rozhodnutia Komisie o úspešnosti oznámenia.

Konanie by malo, podľa mienky predkladateľky správy, prebiehať tak, aby umožnilo čo 
najväčšiu mnohotvárnosť možností zozbierania prehlásení o podpore. Spektrum by malo 
v každom prípade zahŕňať nielen možnosť zozbierania prehlásení o podpore organizátorkami 
a organizátormi priamo „na ulici“, ale aj, pokiaľ to technické podmienky dovoľujú, možnosť 
podania prehlásenia o podpore prostredníctvom internetu.

Základným problémom tejto fázy konania je overenie pravosti prehlásení o podpore. To sa 
v žiadnom prípade nemôže uskutočniť centrálne, prostredníctvom Komisie. Tejto úlohy sa 
musia oveľa viac zmocniť členské štáty. Tie musia zaručiť, že organizátorky a organizátori 
občianskej iniciatívy dostanú po uplynutí lehoty na zbierku prehlásení o podpore, záväzné 
potvrdenie o počte podporovateliek a podporovateľov, evidovaných podľa štátnej príslušnosti.

Preto sa nezdá byť ani žiaducim, ani -v súvislosti s princípom subsidiarity- oprávneným,
zavedenie jednotného európskeho konania pre zbierku prehlásení o podpore. Nariadenie 
o občianskych iniciatívach sa má obmedziť na to, aby zaviazalo členské štáty k zavedeniu 
efektívneho systému v rámci ich národných právnych poriadkov a obsahovať iba niekoľko 
centrálnych normatívov, ktoré budú rovnakou mierou zohľadnené všetkými členskými štátmi 
K nim by mala patriť predovšetkým povinnosť členských štátov vymenovať miesta poverené 
kontrolou prehlásení o podpore.

Usmernenie pre možný priebeh konania:

a) Občianska iniciatíva vyžaduje riadne prejavenú podporu minimálne jedného milióna 
občianok a občanov Únie, u ktorých musí ísť o štátnych príslušníkov významného počtu
členských štátov.
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b) Členské štáty pamätajú vo svojich právnych poriadkoch na efektívne konanie pri zbierke 
individuálnych prehlásení o podpore občianskej iniciatívy a pri úradnom potvrdení výsledku 
tejto zbierky.

c) Prehlásenie o podpore je právne v poriadku, ak bolo deklarované v lehote stanovenej pre 
uskutočnenie zbierky prehlásení o podpore, pri rešpektovaní právnych predpisov členských 
štátov a práva Únie. Lehota na uskutočnenie zbierky prehlásení o podpore je jeden rok.
Začína plynúť prvým dňom tretieho mesiaca, ktorý nasleduje po rozhodnutí o oznámení 
občianskej iniciatívy.

d) Každá podpora musí byť prejavená individuálne, spravidla vlastnoručným podpisom 
(písomne, prípadne aj elektronicky). Tento prejav musí obsahovať prinajmenšom meno, 
dátum narodenia, adresu a štátnu príslušnosť podporujúcej osoby. Ak je takáto osoba 
držiteľom viacerých štátnych príslušností, uvedie iba jednu, ktorú si slobodne zvolí.
Osobné dáta podliehajú ochrane dát, za ktorú zodpovedajú organizátorky a organizátori 
občianskej iniciatívy

e) Prejav podpory jednej občianskej iniciatíve smie byť podaný iba raz. Každý prejav podpory 
obsahuje zvláštne, miestoprísažné vyhlásenie podporujúcej osoby, že v jednej a tej istej 
občianskej iniciatíve doposiaľ svoju podporu neprejavila.

f) Každé prehlásenie o podpore môže byť, až do uplynutia lehoty pre vykonanie zbierky 
prehlásení o podpore, odvolané. Pôvodne prejavená podpora sa týmto aktom stáva 
nepreukázanou. Každá podporujúca osoba má byť o tom organizátorkami a organizátormi 
poučená. Každé prehlásenie o podpore musí obsahovať zvláštne vyhlásenie podporujúcej 
osoby, že takto poučená bola.

h) Každá podporujúca osoba obdrží od organizátoriek a organizátorov kópiu svojho 
prehlásenia o podpore, vrátane kópie ich miestoprísažného vyhlásenia, ako aj vyhlásenia o jej 
oboznámení s možnosťou odvolania. 

i) Do dvoch mesiacov po preskúmaní dôkazov o prejavoch podpory, vystavia členské štáty 
organizátorkám a organizátorom občianskej iniciatívy úradné potvrdenie o počte riadne 
prejavených podpôr, zoradených podľa čísla štátnej príslušnosti podporujúcich osôb.
Zabezpečia, prostredníctvom primeraných opatrení, aby bol každý prejav o podpore 
potvrdený jediným členským štátom a aby sa účinne zabránilo viacnásobným potvrdeniam od 
rôznych členských štátov, alebo od rôznych miest toho istého členského štátu.

K tretej fáze európskej občianskej iniciatívy : „Podanie“
Tretia fáza európskej občianskej iniciatívy začína jej podaním organizátorkami 
a organizátormi Komisii a končí formálnym uznesením Komisie o úspešnosti podania 
občianskej iniciatívy. Analogicky k postupu pri oznámení občianskej iniciatívy, by mala byť 
Komisia aj v tomto prípade zaviazaná k vydaniu uznesenia, ktorého obsah by mal podliehať 
právnemu posúdeniu Súdnym dvorom Európskej únie, alebo úradom Európskeho
ombudsmana.
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Usmernenie pre možný priebeh konania:

a) Európska občianska iniciatíva musí byť podaná organizátorkami a organizátormi Komisii.
Pri podaní je potrebné priložiť potvrdenia členských štátov o počte riadne prejavených 
podpôr.

b) Komisia preskúma, či sú splnené minimálne predpoklady vo veci prejavených podpôr 
občianskej iniciatívy. V priebehu dvoch mesiacov po podaní občianskej iniciatívy rozhodne 
Komisia záväzne o jeho úspechu. Uznesenie obsahuje záväzné vyhlásenie o dodržaní 
minimálnych predpokladov vo veci prejavených podpôr. Odmietnutie podania sa smie 
uskutočniť iba na základe právnych dôvodov.

c) Uznesenie je adresované nielen jednotlivo organizátorkám a organizátorom, ale tiež 
verejnosti. Dá sa na vedomie organizátorkám a organizátorom a zverejní sa v Úradnom 
vestníku. O tomto rozhodnutí bude bezodkladne informovaný Európsky parlament, Rada 
a členské štáty.

d) Uznesenie podlieha preskúmaniu Súdnym dvorom Európskej únie ako aj úradom 
Európskeho ombudsmana, v súlade s príslušnými právnymi smernicami Európskej únie. To 
isté platí primerane v prípade, ak Komisia odmietne takéto uznesenie prijať.

e) Komisia zverejní na svojej internetovej stránke verejne prístupný zoznam všetkých úspešne 
podaných občianskych iniciatív.

K štvrtej fáze európskej občianskej iniciatívy: „Zaujatie pozície“
Štvrtá fáza európskej občianskej iniciatívy zahŕňa obdobie konkrétneho zaoberania sa 
Komisie žiadosťou občianskej iniciatívy. Končí sa formálnym stanoviskom Komisie 
k požiadavke obsiahnutej v občianskej iniciatíve, predložiť návrh na právny akt.

Štvrtá fáza predstavuje politicky najcitlivejší okamih celého konania. Rozhoduje napokon 
o tom, či občianky a občania skutočne pochopia akt európskej občianskej iniciatívy ako
bezprostredné podieľanie sa na európskom zákonodarnom procese a tým budú motivovaní aj 
do budúcnosti zúčastniť sa na modelovaní európskeho zjednocovacieho postupu. Tomuto 
významu musí byť podriadený celý priebeh konania.

Je nesporne isté, že Komisia v prípade občianskej iniciatívy nie je per se povinná skutočne 
podať návrh na právny akt, alebo akýkoľvek návrh určitého obsahu. Takýto právny záver 
nemožno odvodiť ani z ustanovení Lisabonskej zmluvy, a nebol by ani v súlade so 
zrovnoprávnením občianskej iniciatívy s právom Európskeho parlamentu a Rady na 
podávanie výziev, ktoré je zámerom európskej ústavnej konvencie. V žiadnom prípade však
nesmú byť požiadavky vznesené prostredníctvom občianskej iniciatívy predmetom 
nedbanlivejšieho prístupu, ako by tomu bolo v prípade požiadaviek vznesených 
prostredníctvom oboch zákonodarných orgánov. Naopak: aby sa predišlo akejkoľvek 
pochybnosti, že občianska iniciatíva nebude „braná príliš vážne“, je v tejto fáze nanajvýš 
žiaduca transparentnosť a otvorenosť.

Preto sa v tejto fáze musí uskutočniť bezprostredný dialóg medzi organizátorkami 
a organizátormi občianskej iniciatívy a kolégiom členov Komisie, v rámci ktorého dostanú 
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organizátorky a organizátori právo podrobne predstaviť žiadosť občianskej iniciatívy.

Usmernenie pre možný priebeh konania:

a) Úspešne podaná občianska iniciatíva zaväzuje Komisiu zaoberať sa v primeranej lehote 
obsahom žiadosti občianskej iniciatívy a verejne k nej zaujať stanovisko.

b) V zmysle uvedeného vypočuje kolégium členov Komisie organizátorky a organizátorov 
občianskej iniciatívy a vytvorí im priestor žiadosť dôkladne vysvetliť.

c) Komisia rozhoduje ako kolégium záväzne o svojom stanovisku k žiadosti občianskej 
iniciatívy. Ak zamýšľa nepredložiť návrh, oznámi dôvody, ktoré ju k tomu vedú.

c) Uznesenie bude adresované nielen jednotlivo organizátorkám a organizátorom, ale tiež 
verejnosti. Dá sa na vedomie organizátorkám a organizátorom a zverejní sa v Úradnom 
vestníku. O tomto rozhodnutí bude bezodkladne informovaný Európsky parlament, Rada 
a členské štáty.

d) Ak Komisia odmietne takéto uznesenie prijať, stane sa to predmetom skúmania Súdnym 
dvorom Európskej únie ako aj úradom Európskeho ombudsmana, v súlade s príslušnými 
právnymi smernicami Európskej únie.
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