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NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre ústavné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu 
uznesenia tieto návrhy:

A. keďže je dôležité brať ohľad na ustanovenia uvedené v Lisabonskej zmluve vzťahujúce sa 
na občiansku iniciatívu, ktoré sú určené na to, aby umožnili európskym občanom hrať 
významnejšiu priamu úlohu pri ovplyvňovaní európskych právnych aktov, ktoré sa 
požadujú na účely vykonávania zmlúv,

B. keďže petičné právo je zakotvené v Maastrichtskej zmluve a keďže Parlament vypracoval 
sériu postupov s cieľom reagovať na toto dôležité právo všetkých občanov EÚ 
a rezidentov na území EÚ, najmä pokiaľ ide o záležitosti vzťahujúce sa na uplatňovanie 
práva EÚ vnútroštátnymi a miestnymi orgánmi a vplyv takéhoto práva na jednotlivcov 
a ich miestne spoločenstvá,

1. žiada o nariadenie o vykonávaní občianskej iniciatívy, v ktorom by sa ustanovili
podmienky pre výkon práva v tejto súvislosti, aby bolo jasné, jednoduché a ľahko 
prístupné užívateľom, a obsahovalo by praktické prvky vzťahujúce sa na definíciu 
občianskej iniciatívy, aby sa nezamieňala s petičným právom;

2. vyjadruje svoje obavy, že podľa návrhov, ktoré momentálne zasielajú osoby podporujúce 
občiansku iniciatívu, mnohé uvedené praktické príklady sú v podstate aktuálnymi 
petíciami podobným kampani a niektoré z nich sú už zaregistrované v Parlamente ako 
petície bez toho, aby mali nejaký špecifický vzťah k občianskej iniciatíve, ako je 
definovaná v Zmluve;

3. následne venuje pozornosť potrebe zabezpečiť, aby si boli občania plne vedomí tohto 
rozdielu, keďže petičné právo je smerované na Európsky parlament a občianska iniciatíva
na Komisiu;

4. okrem toho poznamenáva, že sa Parlament, vykonávajúci svoje vlastné právo legislatívnej
iniciatívy, môže rozhodnúť o spustení tohto postupu a o tom, že bude konať podľa
odporúčaní na základe petícií, ktoré prijal príslušný kompetentný výbor;

5. žiada, aby bol Výbor pre petície zodpovedný za sledovanie vykonávania nariadenia 
o občianskej iniciatíve zabezpečením toho, aby sa návrhy podané občanmi posudzovali na 
schôdzach Výboru pre petície, na ktoré budú pozvané aj ostatné príslušné výbory 
zodpovedné za sektor v danej politickej oblasti a na ktorých by mala byť Komisia vyzvaná 
predložiť jej stanovisko;

6. domnieva sa, že takéto opatrenia môžu lepšie zabezpečiť kompatibilitu medzi návrhmi na 
prvom stupni adresovanými Komisii občanmi a demokraticky schválenými prioritami 
a návrhmi Parlamentu;

7. domnieva sa, že Parlament by mal mať možnosť vyjadriť sa k vhodnosti občianskej 
iniciatívy, prípadne vzniesť návrhy a odporúčania skôr, ako Komisia pristúpi 
k podrobnému vypracovaniu legislatívneho textu založeného na občianskej iniciatíve;
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8. uznáva, že je potrebné riešiť otázky oprávnenosti a v tejto súvislosti sa domnieva, že by sa 
mala preukázať flexibilita s ohľadom na to, čo presne predstavuje „niekoľko členských 
štátov“, z ktorých by sa malo získať viac ako milión podpisov; podobne, podľa bežnej 
praxe pri petíciách sa domnieva, že možnosť podpory občianskej iniciatívy by mala byť 
otvorená všetkým občanom a rezidentom na území EÚ bez obmedzení z hľadiska veku
alebo iných diskriminačných prvkov.
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