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NÁVRHY

Petiční výbor vyzývá Výbor pro ústavní záležitosti jako příslušný výbor, aby do svého návrhu 
usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že je nezbytné zohlednit ustanovení Lisabonské smlouvy vztahující se 
k občanské iniciativě, jež jsou navržena s cílem umožnit evropským občanům vyšší měrou 
přímo ovlivňovat evropské právní akty, které jsou vyžadovány za účelem provádění 
Smluv,

B. vzhledem k tomu, že petiční právo je zakotveno již v Maastrichtské smlouvě, a vzhledem 
k tomu, že Parlament vytvořil řadu postupů s cílem reagovat na toto významné právo 
všech občanů EU a rezidentů na území EU, zejména v otázkách týkajících se použití 
právních předpisů EU ze strany vnitrostátních a místních orgánů a dopadu těchto právních 
předpisů na jednotlivce a jejich místní společenství,

1. požaduje nařízení o provedení občanské iniciativy, které by ustanovilo podmínky pro 
výkon práv tak, aby bylo jednoznačné, jednoduché a snadno přístupné uživatelům, 
a obsahovalo praktické prvky související s definicí občanské iniciativy, aby nebyla 
směšována s petičním právem;

2. vyjadřuje znepokojení nad tím, že podle návrhů, které jsou v současnosti rozesílány těmi, 
kdo podporují občanskou iniciativu, je řada uvedených praktických příkladů ve 
skutečnosti obecnými peticemi podobnými kampani, z nichž některé Parlament již jako 
petice zaregistroval, aniž by měly nějaký konkrétní vztah k občanské iniciativě, jak je 
definovaná ve Smlouvě;

3. v návaznosti na to upozorňuje, že je zapotřebí zajistit, aby si občané plně uvědomovali 
tento rozdíl, neboť petiční právo je směřováno k Evropskému parlamentu, zatímco 
občanská iniciativa je směřována ke Komisi;

4. konstatuje dále, že se Parlament, vykonávaje své vlastní právo zákonodárné iniciativy, 
může rozhodnout, že zahájí tento postup a bude jednat podle doporučení na základě petic, 
které obdržel příslušný výbor Parlamentu;

5. požaduje, aby byl Petiční výbor prohlášen zodpovědným za sledování uplatňování tohoto 
nařízení o občanské iniciativě tím, že zajistí, že návrhy občanů budou zohledněny na 
schůzích Petičního výboru, na něž jsou přizvány další příslušné výbory s odvětvovou 
odpovědností za danou politickou oblast a při kterých by Komise měla být vyzvána 
k vydání stanoviska;

6. domnívá se, že taková opatření mohou lépe zajistit slučitelnost návrhů v první instanci 
směřovaných od občanů Komisi a priorit a návrhů demokraticky schválených 
Parlamentem;

7. domnívá se, že Parlament by měl mít možnost vyjádřit se k vhodnosti občanské iniciativy, 
případně vznést návrhy či doporučení dříve, než bude Komise pokračovat s podrobným 
vypracováním právního textu na základě občanské iniciativy;
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8. uznává, že je třeba zabývat se otázkami oprávněnosti, a v této souvislosti se domnívá, že 
by měla být prokázána pružnost v tom, co přesně znamená „několik členských států“, 
z nichž by měl být shromážděn daný další jeden milion podpisů; obdobně se, podle běžné 
praxe v případě petic, domnívá, že možnost podpory občanské iniciativě by měla být 
přístupná všem občanům a rezidentům na území EU bez omezení z hlediska věku či 
jiných diskriminujících prvků.
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