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III. Jednotlivé otázky

§ 5. K otázce „podstatného počtu členských států“

Podle čl. 11 odst. 4 Smlouvy o EU (v novém znění) musí občané Unie, kteří podporují 
iniciativu, pocházet z podstatného počtu členských států. Co je však nutno rozumět pod 
pojmem „podstatný počet“, již vysvětleno není, a má být místo toho stanoveno v souladu 
s čl. 24 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie zákonodárcem, kterému tak do té míry 
zůstává především velmi široké pole působnosti čítající 2 až 26 členských států.  Toliko obě 
krajní varianty, podle kterých by bylo nutno rozumět pod pojmem „podstatný počet“ buďto 
již jeden jediný členský stát, nebo právě pouze všech 27 členských států, by měly být 
z právního hlediska vyloučeny.

Výklad pojmu „podstatný počet členských států“ však musí být prováděn také ve světle 
ostatních smluvních ustanovení tak, aby nedocházelo k rozporům v rámci hodnocení.  Tak je 
nutno na jedné straně dbát na to, že jednou ze základních zásad právního řádu Evropské unie 
představuje zákaz diskriminace z důvodu státní příslušnosti. V oblasti působnosti unijního 
práva nemá mít tedy státní příslušnost občanů Unie zásadně žádný význam. Jakékoliv 
odchýlení od této zásady musí být prokazatelným způsobem odůvodněno a může k němu dojít 
pouze v tom případě, že je to nezbytné k dosažení legitimního cíle. Zcela libovolné stanovení 
počtu členských států, který by byl chápán jako „podstatný“, by byl s tímto v rozporu.

Legitimní účel požadavku, aby podporovatelé občanské iniciativy pocházeli z několika 
různých členských států spočívá v tom, aby bylo zajištěno, že východiskem evropského 
zákonodárného procesu nejsou partikulární zájmy jednoho jediného členského státu, nýbrž že 
je tento proces veden v dostatečné míře evropským zájmem o všeobecné blaho. Zásadně je 
tedy z tohoto důvodu svěřen také monopol na podávání návrhů na vydání právních aktů do 
rukou Komise. 

Právní akty v oblasti svobody, bezpečnosti a práva mohou být ovšem podle článku 76 
Smlouvy o fungování Evropské unie vydávány také z podnětu čtvrtiny členských států.  
Tímto smlouva sama obsahuje odkaz na počet členských států, který v sobě nese domněnku 
dostatečného zohlednění evropského zájmu o všeobecné blaho. Zákonodárce by se neměl 
dostat při úpravě Evropské občanské iniciativy do rozporu s tímto hodnocením.

V této souvislosti je nutno také uvážit, že se článek 76 Smlouvy o fungování Evropské unie 
vztahuje na potřebný počet zúčastněných členských států v otázce samotného přímého 
předložení návrhu na vydání právního aktu, zatímco evropská občanská iniciativa obsahuje 
„pouze“ výzvu adresovanou Komisi, aby takovýto návrh předložila. Týká se tak stupně 
zákonodárného procesu, který je předsunut těm, na které se vztahuje článek76 Smlouvy o 
fungování Evropské unie. Stanovení „podstatného počtu členských států“ podle čl. 11 odst. 4 
Smlouvy o EU (v novém znění) může být považováno za nesporné pouze tehdy, když leží pod 
jednou čtvrtinou počtu členských států podle článku 76 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Tímto zůstává zákonodárci v otázce stanovení, jaký počet členských států je možno považovat 
za „podstatný“ ve smyslu čl. 11 odst. 4 Smlouvy o EU (v novém znění) právně a politicky 



DT\747885CS.doc PE414.327v01-00

CS

nesporné volné pole působnosti čítající 2 až 6 členských států. Pokud by chtěl Evropský 
parlament při stanovení podmínek a úpravě řízení, které by platily ohledně evropské občanské 
iniciativy, vydat jasný politický signál, podle něhož chce zabránit všemu, co by mohlo 
představovat zbytečné ztížení výkonu práva na účast na evropské občanské iniciativě, potom 
se jeví jako smysluplné a přiměřené stanovení počtu čtyř členských států jako počet 
dostatečný ve smyslu čl. 11 odst. 4 Smlouvy EU (v novém znění).

Samozřejmě je účelu podmínky, že podporovatelé občanské iniciativy musí pocházet 
z podstatného počtu členských států, vyhověno odpovídajícím způsobem pouze tehdy, když je 
tato podmínka současně spojena s podmínkou minimálního počtu podporovatelů z každého 
členského státu. Smysluplnou orientaci v tomto případě nabízí samotné ustanovení čl. 11 
odst. 4 Smlouvy o EU, které tím, že stanoví podmínku jednoho milionu občanů Unie obsahuje 
hodnocení, že 1/500 obyvatelstva je nutno považovat za dostatečným způsobem 
reprezentativní.  Toto hodnocení by proto mělo být převzato také pro reprezentativnost 
jednotlivých členských států.

§ 6. K ostatním podmínkám vztahujících se na občanskou iniciativu

Vedle definice pojmu „podstatný počet členských států“ musí nařízení obsahovat také 
stanovení ostatních podmínek, které mají platit ohledně evropské občanské iniciativy. V této 
souvislosti vyvstává otázka, zdali mají být v otázce účasti osoby na občanské iniciativě vedle 
občanství Unie stanoveny i další subjektivní podmínky. Především věk by mohl být jedním 
z těchto kritérií. Evropská občanská iniciativa by však neměla být omezena pouze na dospělé. 
Podle názoru zpravodajky by nařízení mohlo obsahovat ustanovení, podle kterého by se 
evropské občanské iniciativy mohly účastnit všichni občané Unie od dokončeného 14. roku 
věku.

Další otázku, na kterou musí nařízení odpovědět je, jestli také jednotlivci mohou organizovat 
občanskou iniciativu, nebo jestli se vždy musí jednat o více osob, a pokud ano, jestli tyto 
osoby potom musí tvořit nějakou určitou organizační formu a jestli musí pocházet z různých 
členských států.

§ 7. K otázce konstituční občanské iniciativy

V rámci nevládních organizací probíhá debata o tom, jestli čl. 11 odst. 4 Smlouvy o EU (v 
novém znění) zahrnuje zásadně také konstituční občanské iniciativy, tedy takové iniciativy, 
které jsou zaměřeny na změnu zakládajících smluv samotných. Toto je však z právního 
hlediska spojeno s pochybnostmi. 

Ustanovení ohledně občanské iniciativy a ohledně změny zakládajících smluv se k sobě 
„nehodí“. Občanská iniciativa podle čl. 11 odst. 4 Smlouvy o EU (v novém znění) obsahuje 
výzvu adresovanou Komisi, aby předložila návrh na vydání právního aktu Unie. Tato výzva je 
tedy zaměřena na vydání právního aktu Unie, ohledně něhož má Komise právo takový návrh 
podat. Takový právní akt však není upraven na žádném místě v rámci vícestupňového 
řádného řízení o změně zakládajících smluv. 

Ke změně zakládajících smluv tak dochází zásadně na základě smlouvy uzavřené mezi 
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členskými státy (na základě dohody zástupců vlád členských států, kterou členské státy 
ratifikovaly). Komise má sice právo předložit Radě „návrh na změnu zakládajících smluv“. 
Právo Unie však velmi striktně rozlišuje mezi pojmy „návrhy“ na straně jedné a „návrhy na 
změnu zakládajících smluv“ nebo „iniciativy“ na straně druhé, takže je velmi sporné, jestli by 
bylo možno považovat takový „návrh na změnu zakládajících smluv“ za „návrh“ ve smyslu 
čl. 11 odst. 4 Smlouvy o EU (v novém znění). Ještě více problematické je považovat 
pozměňovací smlouvy – které musí být uzavřeny členskými státy – za právní akty Unie.  

Jako stejně problematické se jeví návrat k dílčím krokům v průběhu řízení o změně 
zakládajících smluv. Podle řádného řízení o změně zakládajících smluv budou sice „návrhy na 
změnu zakládajících smluv“, které Komise předložila Radě, postoupeny touto cestou dále 
Evropské radě. Evropská rada poté může rozhodnout, že nechá tyto návrhy na změnu 
zakládajících smluv přezkoumat (prostřednictvím ústavního konventu nebo popřípadě jenom 
prostřednictvím vládní konference), a toto rozhodnutí by skutečně bezesporu představovalo 
právní akt Unie ve smyslu čl. 11 odst. 4 Smlouvy o EU (v novém znění). Přesně vzato však 
ale Komise v tomto případě nedisponuje žádným právem na podání návrhu, neboť její „návrh 
na změnu zakládajících smluv“ (pokud ho budeme vůbec považovat za „návrh“) se vztahuje 
na „změnu zakládajících smluv“ a nikoli na rozhodnutí o přezkoumání návrhů na změnu 
zakládajících smluv.

Bez ohledu na tuto po právní stránce komplikovanou otázku je však podle názoru zpravodajky 
nepochybně dána politická nutnost existence evropské konstituční občanské iniciativy. Právě 
s ohledem na vývoj v posledních letech by měly evropské instituce uvítat myšlenky a návrhy 
občanů týkající se také revize smluv. 

Na základě vstupu Lisabonské smlouvy v platnost získá Evropský parlament právo předkládat 
„návrhy na změnu zákládajících smluv“. Podle názoru zpravodajky by tedy měla být 
přezkoumána možnost, aby byla analogicky k občanské iniciativě podle čl. 11 odst. 4 
Smlouvy o EU (v novém znění) současně připuštěna také konstituční občanská iniciativa, 
která by však byla adresována přímo Evropskému parlamentu. Pro tuto konstituční iniciativu 
by mohly platit ty samé podmínky a analogické řízení s tím rozdílem, že adresátem by byl 
místo Evropské komise Evropský parlament.
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