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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s odporúčaniami pre Komisiu o usmerneniach týkajúcich sa návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady na realizáciu občianskej iniciatívy
(2008/2169(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 192 druhý odsek Zmluvy o ES,

– so zreteľom na Lisabonskú zmluvu, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii 
a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, a ktorá bola podpísaná 13. decembra 2007 
v Lisabone1,

– so zreteľom na Zmluvu o Ústave pre Európu2,

– so zreteľom na uznesenie z 20. februára 2008 o Lisabonskej zmluve3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 19. januára 2006 o období reflexie: štruktúra, témy a 
rámec hodnotenia diskusie o Európskej únii4,

– so zreteľom na články 39 a 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre ústavné veci a stanoviská Výboru pre občianske 
slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a Výboru pre petície (A6-0000/2008),

keďže,

A. Lisabonskou zmluvou sa vytvára európska iniciatíva občanov podľa čl. 11 ods. 4 novej 
Zmluvy o EÚ (tzv. nová zmluva o EÚ);

B. keďže tým milión občanov Únie dostane rovnaké právo vyzvať Komisiu, aby predložila 
návrh právneho aktu, aké už má Rada od založenia Európskeho spoločenstva v roku 1957 
(pôvodne článok 152 Zmluvy o EHS, súčasný čl. 208 Zmluvy o ES, budúci čl. 241 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie) a Európsky Parlament od roku 1993, kedy vstúpila 
do platnosti Maastrichtská zmluva (súčasný čl. 192 Zmluvy o ES, budúci čl. 225 Zmluvy 
o fungovaní EÚ);

C. keďže sa tým občania prvý krát priamo zapoja do zákonodarného procesu;

D. keďže cieľom čl. 11 ods. 4  novej Zmluvy o EÚ je vytvoriť individuálne právo účasti na 
občianskej iniciatíve ako osobitný dôsledok práva na účasť na demokratickom živote 
Únie (čl. 10 ods. 3 novej Zmluvy o EÚ);

                                               
1 Ú. v. EÚ C 306, 17.12.2007, s. 1.
2 Ú. v. EÚ C 310, 16.12.2004, s. 1.
3 Prijaté texty, P6_TA(2008)0055
4 Ú. v. EÚ C 287 E, 24.11.2006, s. 306.
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E. keďže na základe tohto práva môžu občania žiadať od inštitúcií Únie a od členských 
štátov, aby neboli prijaté žiadne opatrenia, ktoré by mohli občanom zakazovať účasť na 
občianskej iniciatíve, zabrániť im v účasti alebo ich od nej odradiť, a oprávňuje k 
vytvoreniu postupu účinného výkonu tohto práva;

F. keďže postup a podmienky občianskej iniciatívy vrátane minimálneho počtu členských 
štátov, z ktorých musia pochádzať občania, ktorí chcú uplatniť takúto iniciatívu, sú 
ustanovené nariadením (čl. 24 prvý ods. Zmluvy o fungovaní Európskej únie);

G. keďže pri prijímaní, ako aj vykonávaní tohto nariadenia musia byť zachované najmä 
základné práva, rovnaké zaobchádzanie, právo na dobrú správu a účinnú právnu ochranu;

Minimálny počet členských štátov

H. keďže v prípade „minimálneho počtu členských štátov, z ktorých musia občania 
predkladajúci iniciatívu pochádzať“ (čl. 24 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ) ide 
o občanov „významného počtu členských štátov“ (čl. 11 ods. 4 novej Zmluvy o EÚ);

I. keďže minimálny počet členských štátov nesmie byť stanovený svojvoľne, ale sa musí 
riadiť účelom tohto nariadenia a byť stanovený so zreteľom na ostatné ustanovenia 
zmluvy, aby sa zabránilo rozporom vo výklade;

J. keďže účel tohto nariadenia je zabezpečiť, že východisko európskeho legislatívneho 
procesu sa neriadi osobitnými záujmami jednotlivých členských štátov, ale všeobecným 
európskym záujmom;

K. keďže čl. 76 Zmluvy o fungovaní EÚ stanovuje, že legislatívny návrh na podnet jednej 
štvrtiny členských štátov obsahuje domnienku dostatočného zohľadnenia všeobecného 
európskeho záujmu; keďže toto sa však týka predloženia samotného legislatívneho 
návrhu, zatiaľ čo súčasťou občianskej iniciatívy je výzva Komisii na predloženie 
takéhoto návrhu, to znamená, že sa týka prvotnej fázy legislatívneho procesu; keďže 
tento minimálny počet možno považovať za nespochybniteľný len vtedy, ak nepresahuje 
jednu štvrtinu členských štátov;

L. keďže účel tohto nariadenia je splnený len vtedy, ak sa spája s minimálnym počtom 
vyjadrení podpory zo strany každého zúčastnených členských štátov;

M. keďže čl. 11 ods. 4  novej Zmluvy o EÚ sa vykladá tak, že pri celkovom počte 
obyvateľov Únie približne 500 miliónov predstavuje jeden milión občanov Únie 
reprezentatívnu časť obyvateľstva (1/500);

Minimálny vek účastníkov iniciatívy

N. keďže čl. 11 ods. 4  novej Zmluvy o EÚ sa uplatňuje na všetkých občanov Únie;

O. keďže by však bolo zjavne zmysluplné stanoviť minimálny vek účasti na iniciatíve 
občanov;

P. keďže však akékoľvek obmedzenie práva na demokratickú účasť a každé nerovnaké 
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zaobchádzanie z dôvodov veku musia byť v súlade so zásadou proporcionality;

Q. keďže okrem toho treba zabrániť rozporom vo výklade napríklad v prípade, že minimálna
veková hranica pre účasť na európskych voľbách v členskom štáte by bola nižšia ako 
minimálna veková hranica stanovená pre účasť na európskej občianskej iniciatíve;

K postupu

R. keďže úspešná iniciatíva občanov zaväzuje Komisiu k tomu, aby sa zaoberala 
záležitosťou a rozhodla, či a v akom rozsahu predloží príslušný návrh právneho aktu;

S. keďže iniciatíva občanov je len vtedy úspešná, ak je prijateľná v tom zmysle,

že obsahuje výzvu Komisii, aby predložila návrh právneho aktu Únie;

že Únia má na tento účel zákonodarné oprávnenie a Komisia právo predkladať návrhy, a

že požadovaný právny akt nie je zjavne protiprávny;

a ak je reprezentatívna v tom zmysle, že ju podporuje minimálne milión občanov Únie, 
ktorí sú štátnymi príslušníkmi významného počtu členských štátov;

T. je úlohou Komisie overiť, či sú splnené predpoklady úspešnej občianskej iniciatívy;

U. keďže usporiadanie občianskej iniciatívy si vyžaduje, aby ešte pred tým, ako sa začnú 
zbierať vyjadrenia podpory, bola zabezpečená právna istota ohľadne prijateľnosti 
občianskej iniciatívy;

V. keďže Komisia nemôže plniť úlohu preskúmania pravosti vyjadrení podpory a preto by ju 
mali zabezpečovať členské štáty;

W. pretože je zjavne vhodné rozdeliť postup európskej občianskej iniciatívy na nasledovné 
štyri fázy:

oznámenie iniciatívy,

zbieranie prehlásení o podpore,

podanie iniciatívy,

 stanovisko Komisie;

Konštitučná občianska iniciatíva

X. keďže je otázne, či čl. 11 ods. 4  novej Zmluvy o EÚ zahŕňa aj iniciatívy, ktoré sú 
zamerané na zmeny zmluvy (konštitučné občianske iniciatívy);

Y. keďže Parlament považuje za vítané aj takéto návrhy občanov;

Z. keďže s nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy získava aj Európsky parlament prvý 
krát právo predkladať „predbežné návrhy na zmenu a doplnenie zmlúv“;
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1. vyzýva Komisiu, aby okamžite po vstúpení do platnosti Lisabonskej zmluvy predložila 
návrh nariadenia o iniciatíve občanov v súlade s čl. 24 Zmluvy o fungovaní EÚ;

2. vyzýva Komisiu, aby pritom náležite zohľadnila usmernenia stanovené v prílohe k 
tomuto uzneseniu;

3. rozhodol preskúmať možnosť vytvoriť konštitučnú iniciatívu občanov adresovanú 
Parlamentu;

4. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii.
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PRÍLOHA K NÁVRHU UZNESENIA:
ODPORÚČANIA K OBSAHU NÁVRHU KOMISIE TÝKAJÚCEHO SA NARIADENIA 

EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY O POSTUPE A PODMIENKACH 
PREDLOŽENIA INICIATÍVY OBČANOV

Stanovenie minimálneho počtu členských štátov
1. Počet členských štátov, z ktorých pochádzajú občania Únie predkladajúci občiansku 

iniciatívu, musí byť aspoň štyri.
2. Táto požiadavka je splnená len vtedy, keď iniciatívu podporí aspoň 1/500 obyvateľov z 

každého zúčastneného členského štátu.

Stanovenie minimálneho veku zúčastnených občanov
3. Každý občan Únie, ktorý dovŕšil vek 16 rokov, sa môže zúčastniť na európskej občianskej 

iniciatíve.

Priebeh postupu
4. Postup európskej iniciatívy občanov sa skladá z týchto štyroch fáz:

oznámenie iniciatívy,

zbieranie prehlásení o podpore,

podanie iniciatívy,

 stanovisko Komisie.

5. Prvá fáza európskej občianskej iniciatívy sa začína jej oznámením organizátormi Komisii 
a končí formálnym rozhodnutím Komisie o úspešnom ohlásení. Jej hlavnými znakmi sú:
a) Európsku občiansku iniciatívu musia jej organizátori riadnym spôsobom ohlásiť 

Komisii. Pri oznámení musí každý organizátor uviesť svoje meno, dátum narodenia, 
štátnu príslušnosť a adresu bydliska, ako aj presné znenie občianskej iniciatívy 
v jednom z úradných jazykov Európskej únie.

b) Komisia preskúma, či je oznámená občianska iniciatíva prijateľná. Občianska 
iniciatíva je prípustná, ak spĺňa nasledujúce štyri podmienky:

 Obsahuje výzvu Európskej komisii, aby predložila návrh na prijatie právneho 
aktu Európskej únie.

 Zmluvami, ktoré predstavujú základ Európskej únie, bola na Európsku úniu 
prenesená právomoc prijať takýto právny akt.

 Zmluvami, ktoré predstavujú základ Európskej únie, bola Európskej komisii 
priznaná právomoc predložiť návrh takéhoto právneho aktu.

 Požadovaný právny akt nie je zjavne protiprávny.
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V súlade s čl. 41 Charty základných práv Európskej únie Komisia poskytne 
organizátorom náležitú podporu, aby sa zabránilo predovšetkým oznamovaniu 
neprípustných iniciatív. Okrem toho Komisia informuje organizátorov občianskej 
iniciatívy o prebiehajúcich alebo plánovaných legislatívnych návrhoch 
v záležitostiach týkajúcich sa príslušnej občianskej iniciatívy, ako aj o už úspešne 
ohlásených občianskych iniciatívach, ktoré sa čiastočne, alebo úplne týkajú tej istej 
veci.

c) V priebehu dvoch mesiacov po oznámení občianskej iniciatívy Komisia záväzne 
rozhodne o výsledku oznámenia. Toto rozhodnutie obsahuje záväzné vyhlásenie 
o prípustnosti občianskej iniciatívy. Oznámenie smie byť zamietnuté len na základe 
právnych dôvodov.

d) Rozhodnutie je adresované nielen jednotlivo organizátorom, ale aj verejnosti.
Rozhodnutie sa oznámi organizátorom a zverejní sa v Úradnom vestníku. O tomto 
rozhodnutí je bezodkladne informovaný Európsky parlament, Rada a členské štáty.

e) Rozhodnutie je predmetom preskúmania Súdnym dvorom Európskej únie, ako aj 
Európskym ombudsmanom, v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie. To isté 
platí primerane v prípade, že Komisia takéto rozhodnutie nepríjme.

f) Komisia zverejňuje na svojej internetovej stránke verejne prístupný zoznam všetkých 
úspešne ohlásených občianskych iniciatív.

g) Organizátori môžu svoju iniciatívu kedykoľvek zo zoznamu odhlásiť. V takom 
prípade sa iniciatíva považuje za neohlásenu a Komisia ju zo svojho zoznamu 
vyškrtne.

6. Druhá fáza európskej občianskej iniciatívy zahŕňa zhromažďovanie individuálnych 
prehlásení o podpore úspešne oznámenej občianskej iniciatívy, ako aj úradné potvrdenie 
výsledkov zhromažďovania členskými štátmi. Jej hlavnými znakmi sú:

a) Členské štáty stanovia vo svojich právnych poriadkoch účinný postup 
zhromažďovania individuálnych prehlásení o podpore občianskej iniciatívy, ako aj 
postup úradného potvrdenia výsledku tohto zhromažďovania.

b) Prehlásenie o podpore je právoplatné, ak bolo vyhlásené v lehote stanovenej pre 
zhromažďovanie prehlásení o podpore, pričom musia byť dodržané príslušné právne 
predpisy členských štátov a práva Únie. Lehota na získavanie prehlásení o podpore je 
jeden rok. Začína plynúť prvým dňom tretieho mesiaca, ktorý nasleduje po 
rozhodnutí o oznámení občianskej iniciatívy.

c) Každá podpora musí byť predmetom individuálneho prehlásenia, spravidla 
vlastnoručným podpisom (písomne, prípadne aj elektronicky). Toto prehlásene musí 
obsahovať minimálne 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 údaje podliehajú ochrane dát, za ktorú zodpovedajú organizátori občianskej 
iniciatívy.

d) Prehlásenie o podpore jednej občianskej iniciatíve smie byť podané iba raz. Každé 
prehlásenie o podpore obsahuje osobitné miestoprísažné vyhlásenie podporujúcej 
osoby o tom, že jednej a tej istej občianskej iniciatíve doposiaľ svoju podporu 
neprejavila.
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e) Každé prehlásenie o podpore môže byť až do uplynutia lehoty pre zhromažďovanie 
prehlásení o podpore odvolané. Pôvodne prejavená podpora sa týmto aktom považuje 
za neprehlásenú. Organizátori musia o tomto každú podporujúcu osobu informovať.
Každé prehlásenie o podpore musí obsahovať osobitné vyhlásenie podporujúcej 
osoby, že bola takto informovaná.

f) Každej podporujúcej osobe vystavia organizátori kópiu jej prehlásenia o podpore 
vrátane kópie jej miestoprísažného vyhlásenia, ako aj jej vyhlásenia o poučení o 
možnosti odvolania.

g) Do dvoch mesiacov po preskúmaní dôkazov o prejavoch podpory vystavia členské 
štáty organizátorom občianskej iniciatívy úradné potvrdenie o počte riadne 
vykonaných prehlásení o podpore, zoradených podľa štátnej príslušnosti 
podporujúcich osôb. Prostredníctvom primeraných opatrení zabezpečia, aby bolo 
každé prehlásenie o podpore potvrdené len raz a len jedným členským štátom a aby 
sa účinne zabránilo viacnásobným potvrdeniam rôznych členských štátov alebo 
rôznych orgánov toho istého členského štátu.

Osobné údaje podliehajú ochrane dát, za ktorú zodpovedajú zúčastnené orgány 
členských štátov.

7. Tretia fáza európskej občianskej iniciatívy začína jej podaním organizátorkami 
a organizátormi Komisii a končí formálnym uznesením Komisie o úspešnosti podania 
občianskej iniciatívy. Jej hlavnými znakmi sú:
a) Európska občianska iniciatíva musí byť riadnym spôsobom podaná organizátormi 

Komisii. Pri podaní je potrebné predložiť potvrdenia členských štátov o počte 
prejavov podpory.

b) Komisia preskúma, či je podaná občianska iniciatíva reprezentatívna. Občianska 
iniciatíva je reprezentatívna, ak

 má podporu minimálne jedného milióna občanov Únie,

 sa pritom jedná o štátnych príslušníkov najmenej štyroch členských štátov,

 počet štátnych príslušníkov členského štátu tvorí vždy najmenej 1/500 
obyvateľov tohto členského štátu.

c) V priebehu dvoch mesiacov po podaní občianskej iniciatívy rozhodne Komisia 
záväzne o výsledku podania. Toto rozhodnutie zahŕňa záväzné vyhlásenie 
o reprezentatívnosti občianskej iniciatívy. Zamietnutie podania je možné iba na 
základe právnych dôvodov.

d) Rozhodnutie je adresované nielen jednotlivo organizátorom, ale aj verejnosti.
Rozhodnutie sa oznámi organizátorom a zverejní sa v Úradnom vestníku. O tomto 
rozhodnutí je bezodkladne informovaný Európsky parlament, Rada a členské štáty.

e) Rozhodnutie je predmetom preskúmania Súdnym dvorom Európskej únie, ako aj 
Európskym ombudsmanom, v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie.
Podobne to platí v prípade, ak Komisia odmietne takéto rozhodnutie prijať.

f) Komisia vedie na svojej internetovej stránke verejne prístupný zoznam všetkých 
úspešne podaných občianskych iniciatív.
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8. Štvrtá fáza európskej občianskej iniciatívy zahŕňa vecné skúmanie predmetu občianskej 
iniciatívy zo strany Komisie a končí formálnym stanoviskom Komisie k výzve 
obsiahnutej v občianskej iniciatíve, aby predložila návrh na právny predpis. Jej hlavnými 
znakmi sú:
a) Úspešne podaná občianska iniciatíva zaväzuje Komisiu zaoberať sa v primeranej 

lehote obsahom žiadosti občianskej iniciatívy a verejne k nej zaujať stanovisko.
b) V tomto rámci vypočuje kolégium členov Komisie organizátorov občianskej 

iniciatívy a dá im príležitosť, aby predmet občianskej iniciatívy dôkladne vysvetlili.
c) Komisia rozhoduje ako kolégium záväzným spôsobom o svojom stanovisku k výzve 

v rámci občianskej iniciatívy. Ak zamýšľa nepredložiť návrh, oznámi dôvody, ktoré
ju k tomu vedú.

d) Rozhodnutie je adresované nielen jednotlivo organizátorom, ale aj verejnosti.
Rozhodnutie sa oznámi organizátorom a zverejní sa v Úradnom vestníku. O tomto 
rozhodnutí je bezodkladne informovaný Európsky parlament, Rada a členské štáty.

e) Ak Komisia odmietne takéto rozhodnutie prijať, stane sa to predmetom skúmania zo 
strany Súdneho dvora Európskej únie ako aj zo strany Európskeho ombudsmana, 
v súlade s príslušnými právnymi predpismi Európskej únie.


