
PR\753640CS.doc PE415.341v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro ústavní záležitosti

2008/2169(INI)

14. 11. 2008

NÁVRH ZPRÁVY
obsahující doporučení Komisi o hlavních rysech nařízení Evropského 
parlamentu a Rady týkajícího se provedení občanské iniciativy
(2008/2169(INI))

Výbor pro ústavní záležitosti

Zpravodajka: Sylvia-Yvonne Kaufmann

(Podnět – článek 39 jednacího řádu)



PE415.341v01-00 2/10 PR\753640CS.doc

CS

PR_INI_art39

OBSAH

Strana

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU........................................................3

PŘÍLOHA K NÁVRHU USNESENÍ  DOPORUČENÍ K OBSAHU NÁVRHU NAŘÍZENÍ 
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, KTERÉ PŘEDLOŽÍ KOMISE, O POSTUPU 
A PODMÍNKÁCH POŽADOVANÝCH PRO PŘEDLOŽENÍ OBČANSKÉ INICIATIVY ...7



PR\753640CS.doc 3/10 PE415.341v01-00

CS

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahující doporučení Komise o hlavních rysech nařízení Evropského parlamentu 
a Rady týkajícího se provedení občanské iniciativy

(2008/2169(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na čl. 192 odst. 2 Smlouvy o ES,

– s ohledem na Lisabonskou smlouvu pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu 
o založení Evropského společenství podepsanou v Lisabonu dne 13. prosince 20071,

– s ohledem na Smlouvu o Ústavě pro Evropu 2,

– s ohledem na usnesení ze dne 20. února 2008 o Lisabonské smlouvě 3,

– s ohledem na své usnesení ze dne 19. ledna 2006 o období reflexe: struktura, témata 
a kontext pro hodnocení diskuse o Evropské unii 4,

– s ohledem na články 39 a 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro ústavní záležitosti a na stanoviska Výboru pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci a Petičního výboru (A6 0000/2008),

vzhledem k tomu, že:

A. Lisabonská smlouva zavádí evropskou občanskou iniciativu – čl. 11 odst. 4 Smlouvy 
o EU v novém znění;

B. takto bude mít jeden milion občanů Unie stejné právo vyzvat Komisi, aby předložila 
návrh na vydání právního aktu, jaké má Rada již od založení Evropských společenství 
v roce 1957 (původní článek 152 Smlouvy o EHS, nynější článek 208 Smlouvy o ES 
a budoucí článek 241 Smlouvy o fungování Evropské unie) a Evropský parlament od 
vstupu Maastrichtské smlouvy v platnost v roce 1993 (nynější článek 192 Smlouvy o ES, 
budoucí článek 225 Smlouvy o fungování Evropské unie);

C. jejím prostřednictvím budou občané poprvé přímo zapojeni do evropského legislativního 
procesu;

D. cílem čl. 11 odst. 4 Smlouvy o EU v novém znění jako zvláštní projev práva na účast na 
demokratickém životě Unie (podle čl. 10 odst. 3 Smlouvy o EU v novém znění) je 
zavedení individuálního práva občanů na účast na občanské iniciativě;

                                               
1 Úř. věst. C 306, 17.12.2007, s. 1.
2 Úř. věst. C 310, 16.12 2004, s. 1.
3 Přijaté texty, P6_TA(2008)0055
4 Úř. věst. C 287 E, 24. 11. 2006, s. 306.
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E. toto právo přiznává občanům nárok vůči orgánům Unie a členským státům, aby se 
zdržely vydání jakýchkoli opatření, která by mohla vylučovat účast na občanské 
iniciativě, omezovat ji nebo ji činit méně přitažlivou, a rovněž na vytvoření postupu pro 
účinnější výkon tohoto práva;

F. postupy a podmínky občanské iniciativy včetně minimálního počtu členských států, ze 
kterých musí pocházet občané, kteří se účastní této iniciativy, budou stanoveny nařízením 
(čl. 24 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie);

G. při vydání tohoto nařízení i při jeho provádění musí být zajištěna zejména základní práva 
na rovné zacházení, řádnou správu a na účinnou právní ochranu;

Stanovení minimálního počtu členských států

H. při stanovení minimálního počtu členských států, ze kterých musí pocházet občané, kteří 
se účastní této iniciativy (čl. 24 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie), se musí 
jednat o „podstatný počet členských států“ (čl. 11 odst. 4 Smlouvy o EU v novém znění);

I. minimální počet členských států nelze libovolně stanovit, ale musí se řídit cílem této 
úpravy a musí být stanoven ve světle ostatních smluvních ustanovení tak, aby 
nedocházelo k odlišným výsledkům;

J. cíl této úpravy spočívá v tom, aby bylo zajištěno, že východiskem evropského 
zákonodárného procesu nejsou vnitrostátní individuální zájmy členského státu, nýbrž že 
se tento proces řídí evropským zájmem o všeobecné blaho;

K. z článku 76 Smlouvy o fungování Evropské unie vyplývá, že vzhledem k tomu, že 
legislativní návrh je předložen čtvrtinou členských států, lze předpokládat, že byl 
dostatečně zohledněn evropský zájem o všeobecné blaho; článek se však vztahuje přímo 
na předložení návrhu právního předpisu, zatímco občanská iniciativa obsahuje výzvu 
adresovanou Komisi, aby takovýto návrh předložila, a týká se tedy předběžné fáze před 
zahájením vlastního legislativního procesu; takto může být za nesporný považován pouze 
takový minimální počet, který je nižší než jedna čtvrtina členských států;

L. cíl této úpravy je splněn pouze tehdy, pokud bude tento proces spojen s minimálním 
počtem projevů podpory z každého členského státu;

M. čl. 11 odst. 4 Smlouvy o EU v novém znění, který stanovuje počet jeden milion občanů 
z celkového počtu obyvatel Unie přibližně 500 milionů, v sobě obsahuje předpoklad, že 
1/500 obyvatelstva lze považovat za reprezentativní;

Stanovení minimálního věku účastníků

N. čl. 11 odst. 4 Smlouvy o EU v novém znění oslovuje všechny občany Unie;

O. přesto se zdá být smysluplné stanovit minimální věk pro účast na občanské iniciativě;

P. každé omezení práva na demokratickou účast a každé nerovné zacházení na základě věku 
však musí odpovídat zásadě proporcionality;
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Q. mimoto by se mělo zabránit problémům při výkladu, které by se například objevily, 
pokud by minimální věk pro účast na volbách do Evropského parlamentu byl nižší než 
minimální věk pro účast na evropské občanské iniciativě;

Postup

R. Komise bude mít na základě úspěšné občanské iniciativy povinnost zabývat se jejím 
předmětem a rozhodnout, zda a jakým způsobem předloží návrh odpovídajícího právního 
předpisu;

S. občanská iniciativa může být úspěšná pouze tehdy, pokud bude přípustná v tom smyslu, 
že:

 obsahuje výzvu adresovanou Evropské komisi, aby předložila návrh právního 
předpisu,

 Unie má k tomuto účelu legislativní pravomoc a Komise disponuje právem návrh 
podat,

 požadovaný právní předpis není zjevně protiprávní,

a pokud je reprezentativní v tom smyslu, že ji podporuje nejméně jeden milion občanů, 
kteří jsou státními příslušníky podstatného počtu členských států;

T. úkolem Komise je přezkoumat, zda jsou splněny podmínky úspěšné občanské iniciativy;

U. pro organizaci občanské iniciativy je nutné mít ještě před zahájením shromažďování 
projevů podpory právní jistotu ohledně otázky přípustnosti občanské iniciativy;

V. Komise nemůže posuzovat pravost projevů podpory, a proto by tento úkol měly plnit 
členské státy;

W. jako účelné se jeví rozdělit postup evropské občanské iniciativy do následujících čtyř
fází:

 oznámení iniciativy,

 shromažďování projevů podpory,

 předložení iniciativy,

 stanovisko Komise;

Konstituční občanská iniciativa

X. je sporné, zda čl. 11 odst. 4 Smlouvy o EU v novém znění obsahuje i iniciativy, které jsou 
zaměřené na změny smluv (konstituční občanské iniciativy);

Y. Parlament však vítá rovněž takové návrhy občanů;

Z. se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost získá Evropský parlament poprvé právo 
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předkládat „návrhy na změnu smluv“;

se usnesl

1. na základě článku 24 Smlouvy o fungování Evropské unie vyzvat Komisi, aby 
bezodkladně po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost předložila návrh nařízení 
o občanské iniciativě;

2. vyzvat Komisi, aby pro tento účel řádně zohlednila pokyny uvedené v příloze tohoto 
usnesení;

3. přezkoumat možnost zřízení konstituční občanské iniciativy, která by byla adresovaná 
Parlamentu;

4. pověřit svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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PŘÍLOHA K NÁVRHU USNESENÍ
DOPORUČENÍ K OBSAHU NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

A RADY, KTERÉ PŘEDLOŽÍ KOMISE, O POSTUPU A PODMÍNKÁCH 
POŽADOVANÝCH PRO PŘEDLOŽENÍ OBČANSKÉ INICIATIVY

Stanovení minimálního počtu členských států
1. Minimální počet členských států, ze kterých musí pocházet občané Unie, kteří se účastní 

evropské občanské iniciativy, je stanoven na čtyři.
2. Tento požadavek je splněn pouze tehdy, pokud v každém z daných členských států 

podporuje iniciativu nejméně 1/500 příslušného obyvatelstva.

Stanovení minimálního věku účastníků
3. Evropské občanské iniciativy se může účastnit každý občan Unie od dokončeného 16. 

roku věku.

Postup
4. Postup v rámci evropské občanské iniciativy probíhá ve čtyřech fázích:

 oznámení iniciativy,

 shromažďování projevů podpory,

 předložení iniciativy,

 stanovisko Komise.

5. První fáze evropské občanské iniciativy je zahájena oznámením občanské iniciativy 
Komisi prostřednictvím organizátorů a je ukončena vydáním formálního rozhodnutí 
Komise o výsledku oznámení občanské iniciativy. Tato fáze probíhá následovně:
a) Evropská občanská iniciativa musí být organizátory řádným způsobem oznámena 

Komisi. Při oznámení musí být u každého organizátora uvedeno jméno, datum 
narození, státní příslušnost, bydliště a je nutno uvést přesné znění občanské iniciativy 
v některém z úředních jazyků Evropské unie.

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

 Obsahuje výzvu adresovanou Evropské komisi, aby předložila návrh právního 
předpisu Evropské unie.

 Na Evropskou unii byla na základě smluv, které tvoří základy Unie, přenesena 
pravomoc, aby takový právní předpis vydala.

 Na Evropskou komisi bylo na základě smluv, které tvoří základy Unie, 
přenesena pravomoc podat návrh na takový právní předpis.

 Požadovaný právní předpis není zjevně protiprávní.
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Komise poskytne podle článku 41 Charty základních práv Evropské unie 
organizátorům podporu, aby nedocházelo k oznámení nepřijatelných iniciativ.
Komise rovněž současně informuje organizátory občanské iniciativy o platných nebo 
plánovaných legislativních opatřeních, která se týkají předmětu příslušné občanské 
iniciativy, a o již úspěšně oznámených občanských iniciativách, jež se týkají zcela 
nebo částečně stejných záležitostí.

c) Během dvou měsíců po oznámení občanské iniciativy rozhodne Komise závazným 
způsobem o výsledku oznámení. Toto rozhodnutí obsahuje závazný výrok ohledně 
přípustnosti občanské iniciativy. Zamítnout oznámení je možno pouze z důvodů 
stanovených právními předpisy.

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

e) Rozhodnutí podléhá přezkoumání ze strany Soudního dvora Evropské unie a rovněž 
ze strany evropského veřejného ochránce práv podle příslušných právních předpisů 
Evropské unie. To platí obdobně i v případě, kdy Komise takové rozhodnutí 
nepřijme.

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 iniciativa se pak považuje za neoznámenou a je vyškrtnuta z výše uvedeného 
seznamu Komise.

6. Druhá fáze evropské občanské iniciativy zahrnuje shromažďování individuálních projevů 
podpory pro úspěšně oznámenou občanskou iniciativu a úřední potvrzení o výsledku 
shromažďování vydané členskými státy. Tato fáze probíhá následovně:
a) Členské státy stanoví ve svém vnitrostátním právu účinný systém pro shromažďování 

řádných projevů podpory týkající se evropské občanské iniciativy a pro vydání 
úředního potvrzení o výsledku tohoto shromažďování.

b) Projev podpory byl učiněn řádným způsobem, pokud k němu došlo během lhůty pro 
shromažďování projevů podpory při dodržení příslušných právních předpisů 
členských států a právních předpisů EU. Lhůta pro shromažďování projevů podpory 
je stanovena na jeden rok. Lhůta počíná běžet od prvního dne třetího měsíce, který 
následuje po rozhodnutí o oznámení občanské iniciativy.

c) Každá podpora musí být projevena individuálně, zpravidla prostřednictvím osobního 
podpisu (ručně psaný nebo případně elektronický). Z projevu podpory musí být 
zřetelné minimálně jméno, datum narození, bydliště a státní příslušnost osoby, která 
podporu projevuje. Pokud má tato osoba více státních příslušností, potom uvede 
pouze jednu z nich, kterou si sama zvolí.

Osobní údaje podléhají ochraně údajů, kterou musí organizátoři občanské iniciativy 
dodržovat.

d) Podporu občanské iniciativě lze projevit pouze jednou. Každý projev podpory 
obsahuje zvláštní místopřísežné prohlášení osoby, která podporu projevuje, že tutéž 
občanskou iniciativu doposud nepodpořila.
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e) Každý projev podpory může být před uplynutím lhůty pro shromažďování projevů 
podpory odvolán. Původní projev podpory se potom považuje za projev, který 
doposud nebyl učiněn. Každá osoba, která projevuje podporu, o tom musí být 
organizátory informována. Každý projev podpory musí obsahovat zvláštní prohlášení 
osoby, která podporu projevuje, že byla o této skutečnosti poučena.

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

g) Členské státy vystaví organizátorům občanské iniciativy po přezkoumání dokladů 
o projevech podpory během dvouměsíční lhůty úřední potvrzení o počtu podpor, 
které byly řádným způsobem projeveny, a ty budou uvedeny podle státní příslušnosti 
osob, které podporu projevily. Členské státy prostřednictvím přiměřených opatření 
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.

Osobní údaje podléhají ochraně údajů, kterou musí orgány zúčastněných členských 
států respektovat.

7. Třetí fáze evropské občanské iniciativy je zahájena předložením občanské iniciativy jejími 
organizátory Komisi a je ukončena vydáním formálního rozhodnutí Komise o výsledku 
předložení občanské iniciativy. Tato fáze probíhá následovně:
a) Evropská občanská iniciativa musí být řádným způsobem předložena organizátory 

Komisi. Při předložení je nutné připojit potvrzení členských států o počtu učiněných 
projevů podpory.

b) Komise přezkoumá, zda je předložená občanská iniciativa reprezentativní. Občanská 
iniciativa je reprezentativní, pokud:

 má podporu alespoň jednoho milionu občanů Unie,

 jedná se přitom o státní příslušníky nejméně čtyř členských států,

 počet státních příslušníků členského státu tvoří vždy nejméně 1/500 obyvatel 
tohoto členského státu.

c) Během dvou měsíců od předložení občanské iniciativy rozhodne Komise závazným 
způsobem o výsledku předložení. Toto rozhodnutí obsahuje závazný výrok týkající 
se reprezentativnosti občanské iniciativy. Zamítnout předložení je možné pouze 
z důvodů stanovených právními předpisy.

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

e) Rozhodnutí podléhá přezkoumání ze strany Soudního dvora Evropské unie 
a evropského veřejného ochránce práv podle příslušných právních předpisů Evropské 
unie. To platí obdobně i v případě, kdy Komise takové rozhodnutí nevydá.

f) Komise vede na svých internetových stránkách veřejně přístupný seznam všech 
úspěšně předložených občanských iniciativ.
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8. Čtvrtá fáze Evropské občanské iniciativy zahrnuje věcné zkoumání předmětu občanské 
iniciativy ze strany Komise a končí formálním vydáním stanoviska Komise k výzvě 
obsažené v občanské iniciativě, aby předložila návrh právního předpisu. Tato fáze probíhá 
následovně:
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 vyslechne sbor komisařů organizátory občanské iniciativy a dá jim 
příležitost, aby detailně představili záměr občanské iniciativy.

c) Komise závazným způsobem jako sbor rozhodne o svém stanovisku k výzvě 
obsažené v občanské iniciativě. Má-li v úmyslu, že nebude předkládat žádný návrh, 
sdělí pro to své důvody.

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

e) Pokud Komise toto rozhodnutí nevydá, podléhá tento případ soudnímu přezkoumání 
ze strany Soudního dvora Evropské unie a evropského veřejného ochránce práv 
podle příslušných právních předpisů Evropské unie.


