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Európsky hospodársky a sociálny výbor

Vážení čitatelia,

od apríla 2012, keď začne platiť európska iniciatíva občanov, budú môcť európski občania využívať nové
právo, ktoré posilní ich postavenie pri rozhodovaní o európskych otázkach. Počnúc týmto okamihom
budú mať občania možnosť vyjadriť svoje požiadavky úplne novým spôsobom. Ak vyzbierajú v Európe
milión podpisov, budú môcť vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla alebo zmenila európske právne
predpisy. Týmto spôsobom môžu občania presadiť určitú otázku do agendy EÚ a môžu sa tak stať
aktívnym hráčom na európskej scéne.
Zatiaľ čo niektorí občania už využívajú podobné práva vo svojom meste, regióne alebo na národnej
úrovni, po prvý raz bude takýto mechanizmus použitý na nadnárodnej úrovni. Vyzbieranie jedného
milióna podpisov medzi 500 miliónmi Európanov z 27 členských štátov hovoriacich rozličnými jazykmi
však nebude ľahká úloha. Bude si to vyžadovať veľa usilovnej práce, odhodlania a spolupráce s podobne
zmýšľajúcimi občanmi v celej Európe.
Táto príručka Vám ukáže, ako sa do tejto iniciatívy zapojiť. V deviatich krokoch vysvetľuje, čo a kedy budú
musieť urobiť organizátori európskej iniciatívy občanov, akým prekážkam budú čeliť a aké sú postupy:
počnúc od prvotného nápadu cez registráciu, zbieranie podpisov až po želané predloženie milióna
podpisov Európskej komisii.
Európsky hospodársky a sociálny výbor sa od začiatku európskeho projektu zasadzuje za právo občanov
zapojiť sa a vyjadriť názor občianskej spoločnosti. Od začiatku sme podporovali ideu iniciatívy občanov
a bojovali za jednoduché a zrozumiteľné pravidlá. Sme presvedčení, že premýšľaví a odhodlaní občania
môžu zmeniť svet.
Želáme si, aby občania využívali vo veľkej miere toto svoje nové právo, aby boli zapojení do európskych
záležitostí, ktoré ovplyvňujú ich každodenný život, a aby formovali európsku agendu. Veríme, že táto
príručka Vám v tom pomôže. Veľa šťastia!

Staffan Nilsson
predseda EHSV

Anne-Marie Sigmund
spravodajkyňa stanoviska o iniciatíve občanov
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Účasť a zastúpenie: dve stránky modernej demokracie

D

emokracia, vláda ľudu, sa môže uplatňovať rozličnými spôsobmi. V modernej zastupiteľskej
demokracii, akou je Európska únia, sú k dispozícii priame aj nepriame spôsoby stanovovania
agendy a prijímania rozhodnutí. Zatiaľ čo zastupiteľská demokracia sa uplatňuje prostredníctvom
volených inštitúcií, ako je Európsky parlament, participatívna demokracia bola teraz zakotvená
v európskych zmluvách prostredníctvom nových nástrojov, ako je európska iniciatíva občanov.
Je dôležité zdôrazniť, že v modernej demokracii nemôže participatívna demokracia nahradiť
zastupiteľskú demokraciu: priame a nepriame demokratické spôsoby sa navzájom dopĺňajú, a to na
miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni.

EHSV – centrum nadnárodnej participatívnej demokracie

O

d začiatku európskeho integračného procesu v 50. rokoch minulého storočia funguje
Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) ako sprostredkovateľ medzi organizáciami
občianskej spoločnosti a európskymi inštitúciami. Dokonca dávno predtým, než bola participatívna
demokracia oficiálna zakotvená v Zmluve o EÚ, pôsobil výbor ako fórum európskej participatívnej
demokracie a požadoval, aby občania a ich zastupiteľské organizácie z celého kontinentu mali svoj
hlas pri prijímaní rozhodnutí, ktoré sa ich týkajú.

Na ceste
k celoeurópskej
participatívnej
demokracii

Ako nestranný poradný orgán inštitúcií EÚ má výbor kľúčovú úlohu pri vyjadrovaní postojov
a názorov občianskej spoločnosti a ovplyvňovaní európskej legislatívy. Jeho 344 členov z 27
členských štátov predstavuje široké spektrum organizácií v sociálno-ekonomickej, profesijnej,
občianskej a kultúrnej oblasti.

Lisabonská zmluva: priestor pre príležitosť

T

rvalo pol storočia európskej integrácie, než európski občania získali svoj vlastný priamy
prístup k nadnárodnej demokracii. Článok 11 Zmluvy o Európskej únii je priekopnícky, pretože
ponúka štyri dôležité nástroje pre nadnárodnú účasť: poskytovanie informácií, konzultácie, dialóg
a stanovenie agendy sú kľúčové koncepty, ktoré ponúkajú mnoho nových príležitostí.
Občania a zastupiteľské združenia by mali dostať možnosť vyjadriť sa a vymieňať si svoje názory
na všetko, o čom EÚ rozhoduje a čo robí. Okrem toho je koncept občianskeho dialógu zakotvený
v zmluve, kde sa od všetkých inštitúcií vyžaduje, aby udržiavali otvorený, transparentný a pravidelný
dialóg s občianskou spoločnosťou. Predovšetkým od Komisie sa tiež vyžaduje, aby viedla široké
konzultácie so zainteresovanými stranami s cieľom zabezpečiť súdržnosť a transparentnosť činností
Únie. Článok 11 takisto zavádza právo iniciatívy občanov.
EHSV zohráva hlavnú úlohu vo všetkých týchto procesoch. Je sprostredkovateľom medzi
organizáciami občianskej spoločnosti a inštitúciami EÚ, fórom pre konzultácie a poskytovanie
informácií a priestorom, kde môžu vyjadriť svoje názory, ako to stanovujú zmluvy.
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Nový nadnárodný nástroj stanovovania agendy

E

urópska iniciatíva občanov je kľúčovým prvkom časti Lisabonskej zmluvy o participatívnej
demokracii. Tento nový nástroj dáva jednému miliónu občanov EÚ z najmenej siedmich
členských štátov právo vyzvať Komisiu, aby predložila návrh nových právnych predpisov EÚ.
Európska iniciatíva občanov plní funkciu stanovovania agendy, pretože občania môžu identifikovať
problém a vyzvať na prijatie opatrení. V dôsledku toho nie je európska iniciatíva občanov petíciou
(ktorá už existuje v EÚ pre jednotlivcov a skupiny) ani nástrojom priameho prijímania rozhodnutí
občanmi na úrovni EÚ, akým je referendum.
Európska iniciatíva občanov sa často považuje za ekvivalent k právu Európskeho parlamentu
a Rady vyzvať Komisiu na predloženie návrhu nových právnych predpisov. Komisia musí následne
dôsledne zvážiť, či a ako treba postupovať a tento postup odôvodniť. Stručne povedané, európska
iniciatíva občanov je vďaka svojmu nadnárodnému charakteru a stanovovaniu agendy jedinečným
spôsobom účasti občanov na modernej demokracii. Otvára cestu k dialógu medzi občanmi
v celej Európe a ku komunikácii medzi občanmi a inštitúciami zdola nahor. Prvú európsku iniciatívu
občanov možno zaregistrovať v Európskej komisii 1. apríla 2012.

Váš sprievodca
európskou iniciatívou
občanov

Ako občan môžete už teraz predložiť petíciu Európskemu parlamentu (www.europarl.europa.eu/
parliament/public/staticDisplay.do?language=SK&id=49) alebo v prípade nesprávnych úradných
postupov môžete podať sťažnosť u Európskeho ombudsmana (www.ombudsman.europa.eu).

Článok 11 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii
Občania Únie, ktorých počet dosiahne najmenej jeden milión a ktorí sú štátnymi príslušníkmi
významného počtu členských štátov, sa môžu ujať iniciatívy a vyzvať Európsku komisiu, aby v rámci
svojich právomocí predložila vhodný návrh vo veciach, o ktorých sa občania domnievajú, že na
účely uplatňovania zmlúv je potrebný právny akt Únie.
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Ako začať

N

a začiatku musíte byť presvedčení o existencii európskeho problému, ktorý si vyžaduje európske
riešenie.

Už v tomto úvodnom štádiu bude dôležité zvážiť procedurálny rámec a celý postup, ktorý bude
potrebné absolvovať, aby ste sa uistili, že európska iniciatíva občanov je najlepším nástrojom, ktorý
treba použiť. Môžu existovať iné, jednoduchšie spôsoby, ako osloviť inštitúcie EÚ z pozície občana,
ako napríklad individuálne kontakty s poslancami Európskeho parlamentu alebo inštitúciami,
lobovanie alebo tradičná petícia.
Voľba použiť európsku iniciatívu občanov je určite najsilnejším, ale aj najzložitejším a tiež časovo
najnáročnejším spôsobom, ako sa obrátiť na Európsku úniu.

Kľúčová prípravná fáza

Krok za krokom:
návod na úspešnú
európsku iniciatívu občanov

P

red prvým pokusom o formuláciu a zaregistrovanie európskej iniciatívy občanov musia
organizátori zhromaždiť veľké množstvo informácií. V momente, keď je iniciatíva oficiálne
zaregistrovaná a zverejnená, Vám začína plynúť čas.
Takže potrebujete čas na získanie prístupu k informáciám a zhromaždenie všetkých možných
informácií o samotnom postupe a zvolenej problematike:
• Existujú právne predpisy EÚ týkajúce sa tejto otázky?
• Z akého právneho základu v zmluve má návrh vychádzať?
• Spadá táto otázka do pôsobnosti EÚ?
Najprv preto treba zistiť, či je návrh „prípustný“. To znamená, že musí spadať do právomocí Komisie
a nesmie byť v rozpore so žiadnou z požiadaviek nariadenia o európskej iniciatíve občanov. Musí
byť napríklad v súlade s Chartou základných práv.
Keďže iniciatíva môže byť úspešná len vtedy, ak dokáže presvedčiť najmenej milión občanov EÚ
z najmenej siedmich členských štátov, treba pred jej registráciou vypracovať dlhodobú komunikačnú
stratégiu. Už v tomto ranom štádiu je kľúčové byť v kontakte s potenciálnymi partnermi v iných
členských štátoch a začať vytvárať sieť ľudí, ktorí sú ochotní sa zapojiť do iniciatívy a podieľať sa
na nej. Stručne povedané, všetko, čo sa urobí pred registráciou, ušetrí čas na prácu týkajúcu sa
samotnej iniciatívy počas oficiálneho obdobia.
Treba mať tiež na pamäti, že zorganizovanie iniciatívy občanov si vyžaduje zdroje a financie. Hoci
časť práce môžu vykonať dobrovoľníci, organizátori budú pravdepodobne potrebovať sponzorov
a podporu. Je nevyhnutné viesť záznamy o finančnej pomoci, pretože tieto informácie musia byť
zverejnené pri registrácii.
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Sedem ľudí, sedem štátov, sto znakov

A

k ste splnili túto základnú úlohu, môžete prikročiť k založeniu európskej iniciatívy občanov. To
zahŕňa vytvorenie výboru iniciatívy (tzv. organizátori), ktorý musí mať najmenej sedem členov
z najmenej siedmich rôznych členských štátov EÚ. Spomedzi organizátorov treba vybrať hlavnú
kontaktnú osobu a jej zástupcu.
V tejto fáze treba takisto napísať a dokončiť text iniciatívy, ktorý musí spĺňať určité formálne
požiadavky stanovené v úradných formulároch. Názov iniciatívy nesmie prekročiť sto znakov, opis
návrhu nesmie byť dlhší než 200 znakov a vysvetľujúce poznámky, ktoré sa týkajú cieľov európskej
iniciatívy občanov, nesmú byť dlhšie než 500 znakov.

Organizátori musia tiež uviesť informácie o zdrojoch financovania a podpore. Tieto informácie
treba aktualizovať počas procesu, a to na stránke európskej iniciatívy občanov určenej na tento cieľ
a zriadenej Komisiou (pozri nižšie).

Prvý kontrolný bod: registrácia

O

ficiálna registrácia európskej iniciatívy občanov v Európskej komisii je veľmi jednoduchá.
Komisia poskytuje internetovú stránku (s oficiálnym názvom „register“), kde možno predkladať
európske iniciatívy občanov vyplnením požadovaných informácií. Tým získate prvú oficiálnu reakciu
v podobe potvrdenia registrácie Komisiou.

Prostredníctvom svojho účtu v registri môžu organizátori uskutočňovať celú komunikáciu
s Komisiou, ako aj vytvárať príslušné formuláre na zbieranie podpisov, ukladať preklady, aktualizovať
informácie o financovaní a napokon predkladať podpisy. Účet slúži aj ako kontaktné miesto medzi
organizátormi a Komisiou, na ktoré sa môžu organizátori obracať v prípade otázok a problémov.
Teraz bude na Komisii, aby posúdila prípustnosť navrhovanej európskej iniciatívy občanov. Začne sa
tým úvodný dialóg a vytvorí sa komunikačné spojenie medzi obidvomi stranami.
Do dvoch mesiacov od podania dostanú organizátori od Komisie oficiálnu odpoveď. Iniciatíva bude
oficiálne zaregistrovaná a zverejnená na internetovej stránke, čím sa začne obdobie zberu podpisov
alebo bude iniciatíva z právnych dôvodov zamietnutá. To môže byť napríklad v prípade, ak sa Komisia
domnieva, že nemá právomoci v danej oblasti, pretože táto oblasť sa týka výlučne členských štátov,
alebo ak sa domnieva, že európska iniciatíva občanov porušuje Chartu základných práv.
V prípade odmietnutia majú organizátori samozrejme právo odvolať sa proti tomuto rozhodnutiu,
napríklad tak, že sa obrátia na európskeho ombudsmana alebo rozhodnutie napadnú na Súdnom
dvore.
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Dôležité je vedieť, že európsku iniciatívu občanov možno zaregistrovať v ktoromkoľvek z 23
oficiálnych jazykov EÚ, avšak organizátori budú musieť poskytnúť text v ďalších zvolených jazykoch
a podpisy budú môcť zbierať len na týchto registrovaných formulároch. Po úvodnej registrácii
budú musieť byť organizátori schopní doplniť na internetovej stránke ďalšie jazykové verzie
navrhovanej iniciatívy. Oni sami sú zodpovední za preklady, no Komisia skontroluje, či tieto preklady
zodpovedajú pôvodnej jazykovej verzii európskej iniciatívy občanov.

Príprava na zber podpisov

O

dporúča sa pripraviť sa na zber podpisov ešte pred registráciou európskej iniciatívy občanov.
Existujú dva spôsoby zbierania podpisov a „vyhlásení o podpore“. Vyhlásenia možno zbierať
tradične v papierovej forme (vtedy je potrebný podpis) alebo elektronicky (v tom prípade postačuje
uviesť informácie o totožnosti).
Pre zber vyhlásení elektronickou formou sa zaviedol úplne nový právny rámec a elektronický
systém. Komisia poskytuje softvér s dostupným zdrojovým kódom na elektronický zber podpisov,
ktorý môžu organizátori použiť bezplatne. Samozrejme môžu vyvinúť vlastný systém, ak si to želajú.
V obidvoch prípadoch musia organizátori získať od príslušného orgánu členského štátu, v ktorom
budú uložené údaje, osvedčenie o tom, že ich zvolený online systém je v súlade s technickými
parametrami a požiadavkami na ochranu osobných údajov. Každý členský štát určil orgán
zodpovedný za osvedčovanie elektronického systému. Qsvedčenie musí byť vydané do jedného
mesiaca. Toto osvedčenie je možné dostať buď pred zaregistrovaním iniciatívy u Komisii alebo po
ňom.
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Európska iniciatíva občanov v stručnosti

Obdobie prípravy:
- Stanovenie problému
- Predstavované riešenie
- Význam pre celú EÚ
- Zisťovanie faktických informácií o danej otázke
- Založenie výboru iniciatívy
- Posúdenie

Mesiac 15

Online registrácia

Organizátori predložia
overené vyhlásenia
o podpore Komisii

Organizátor

Deň 1
Začiatok manuálneho zbierania
podpisov: max. 12 mesiacov

Mesiac 12
Predloženie zozbieraných
podpisov členským
štátom na overenie

Kladný výsledok osvedčenia
elektronického systému:
môže sa začať elektronický
zber podpisov

Komisia a členské štáty

príprava

Osvedčenie elektronického
systému členskými štátmi
do jedného mesiaca

zber podpisov

overenie

posudzovanie

následné kroky

Deň 1

Mesiac 12

Mesiac 18

Rozhodnutie Komisie:
registrácia a zverejnenie
na internetovej stránke

Členské štáty overia
podpisy do troch
mesiacov

Oficiálne rozhodnutie
Komisie o ďalšom postupe
predloženie návrhu
právnych predpisov

Mesiac 15
Posudzovanie Komisiou
do troch mesiacov:
príprava rozhodnutia
Komisie
Organizácia vypočutia
v Európskom parlamente

Komisia začne úvodné overovanie
v priebehu dvoch mesiacov

Ak Komisia predloží návrh
právnych predpisov:
začiatok bežného
legislatívneho postupu
v Európskom parlamente a Rade

Získavanie ľudí pre podpis

Z

ber podpisov zahŕňa oveľa viac než len uvedené právne a technické požiadavky. Okrem iného
budú organizátori zodpovední za distribúciu a zber papierových a elektronických formulárov
a ich riadnu evidenciu.
Nezabudnite, že európsku iniciatívu občanov môžu podpísať len občania členských štátov EÚ
oprávnení voliť vo voľbách do Európskeho parlamentu. Osoby z krajín mimo EÚ nie sú oprávnené
na podpis, aj keď v nej žijú legálne.
Organizátori a signatári sa budú musieť presvedčiť, že pre každý štát používajú správny formulár,
pretože niektoré členské štáty vyžadujú obšírnejšie informácie pre vyhlásenie o podpore než iné.
Tak bude možné podpisy neskôr overiť. Zatiaľ čo niektoré členské štáty nevyžadujú žiadne osobné
identifikačné čísla, iné vyžadujú číslo preukazu totožnosti alebo iné identifikačné čísla, ako je číslo
pasu, číslo povolenia na pobyt alebo vodičského preukazu, či dokonca mená rodičov a miesto
narodenia. Informácie o tom, čo jednotlivé členské štáty vyžadujú, možno nájsť v nariadení.
Nariadenie stanovuje, koľko podpisov treba vyzbierať v určitom členskom štáte, aby bola splnená
požiadavka minimálneho počtu siedmich štátov. Tieto údaje boli vypočítané v pomere k počtu
poslancov Európskeho parlamentu, čo trocha uľahčuje zber podpisov vo „veľkých“ členských
štátoch a vyžaduje si úmerne viac podpisov v „menších“ štátoch. Tieto čísla budú upravované tak,
aby odrážali prípadné zmeny v zložení Európskeho parlamentu.
Skúsenosti s iniciatívami na národnej a regionálnej úrovni ukázali, že nie všetky podpisy budú platné
po ich overení národnými orgánmi. Organizátorom sa preto odporúča, aby vyzbierali najmenej
10 – 20 % podpisov navyše, aby mali určitú „bezpečnostnú rezervu“ a vyhli sa situácii, keď im do
jedného milióna bude chýbať len pár podpisov.

Minimálny počet signatárov na členský štát
Nemecko

74250
Francúzsko

55500

Taliansko, Spojené kráľovstvo

54750

Španielsko

40500
Poľsko

38250

Rumunsko

24750

Holandsko

19500

Belgicko, Česká republika, Grécko, Maďarsko, Portugalsko

16500

Švédsko

15000

Rakúsko

14250

Bulharsko

13500
9750

Dánsko, Slovensko, Fínsko

9000

Írsko, Litva

6750

Lotyšsko

6000

Slovinsko

4500
14

Estónsko, Cyprus, Luxembursko, Malta

Druhý kontrolný bod: overovanie podpisov

P

o uplynutí 365 dní od zverejnenia iniciatívy v registri Komisie je potrebné odovzdať zozbierané
podpisy a „vyhlásenia o podpore“ príslušným orgánom členských štátov. Podpisy dánskych
občanov musia byť zaslané do Kodane a podpisy cyperských občanov do Nikózie. Podpisy
v papierovej forme a elektronické vyhlásenia o podpore treba zaslať osobitne.
Orgány členských štátov majú tri mesiace na to, aby overili platnosť predložených vyhlásení.
V podstate sa môžu slobodne rozhodnúť, ako uskutočnia toto overovanie, či prostredníctvom
náhodného výberu alebo kompletnou kontrolou. Nakoniec bude potrebné splniť dve požiadavky
pred tým, než bude európsku iniciatívu občanov možné predložiť Komisii. Po prvé, najmenej
sedem členských štátov musí potvrdiť, že sa zozbieral požadovaný počet podpisov a po druhé,
celkový počet overených vyhlásení musí byť najmenej jeden milión.
Po splnení týchto požiadaviek treba vyplniť potrebné formuláre a jednoduchým spôsobom
elektronicky (s prílohami) alebo poštou – ich doručiť Komisii. Tento deň odovzdania návrhu
organizátori využijú zjavne aj na informovanie širšej európskej verejnosti prostredníctvom médií.

Milión podpisov – a čo teraz?

Z

ozbieranie jedného milióna vyhlásení o podpore z najmenej siedmich členských štátov dáva
organizátorom možnosť podieľať sa na stanovení európskej agendy. Predloženie úspešnej
európskej iniciatívy občanov znamená, že Komisia má teraz tri mesiace na to, aby predložila právne
a politické závery v súvislosti s iniciatívou a rozhodla o krokoch, ktoré má alebo nemá v úmysle
urobiť. Svoje rozhodnutie konať alebo nekonať musí pritom zdôvodniť.
Počas procesu preskúmania budú organizátori pozvaní do inštitúcií EÚ, aby predstavili svoj návrh
podrobnejšie na verejnom vypočutí.
V tejto fáze nastane čas na upratovanie, pretože overené súbory s vyhláseniami o podpore bude
treba zničiť do mesiaca po predložení Komisii alebo do 18 mesiacov od registrácie iniciatívy.
Národné orgány, ktoré overovali vyhlásenia, budú musieť zničiť súbory do mesiaca od dátumu
overenia.
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A práca pokračuje

A

k sa Komisia v nadväznosti na iniciatívu rozhodne pripraviť oficiálny legislatívny návrh,
organizátori budú mať možno záujem pokračovať vo svojej práci – teraz v podobe vykonávania
dohľadu nad nadchádzajúcim legislatívnym procesom. Aj v tom prípade, ak sa Komisia rozhodne,
že príslušný legislatívny návrh nie je potrebný, želateľný alebo nevyhnutný, je možné, že organizátori
európskej iniciatívy občanov budú chcieť reagovať, vyjadriť sa alebo pokračovať v nových aktivitách
alebo iniciatívach.
Bez ohľadu na výsledok sa všetkým účastníkom odporúča, aby si robili záznamy o svojej práci, a
to pokiaľ ide o úplnú dokumentáciu aj hodnotenie ex post. Každému to umožní vziať si z tohto
niekoľkoročného procesu užitočné ponaučenia do budúcnosti..
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Z

avedením zásad modernej participatívnej demokracie nabáda Európska únia všetkých občanov
a organizácie občianskej spoločnosti, aby sa stali aktívnou súčasťou procesu stanovovania
spoločnej nadnárodnej agendy a prijímania rozhodnutí. Článok 11 Zmluvy o Európskej únii je
základom pre tento nový vzťah medzi občanmi a inštitúciami EÚ.
Európsky hospodársky a sociálny výbor bol zriadený s cieľom uľahčiť a podporiť tento proces. Teraz
je pripravený podporiť uplatňovanie práva občanov na iniciatívu tým, že bude zohrávať úlohu
sprostredkovateľa medzi občianskou spoločnosťou a inštitúciami EÚ.
Výbor sa aktívne podieľa na konzultáciách, ako aj na rôznych formách dialógu s inštitúciami EÚ
a uľahčuje ich. S týmto cieľom výbor tiež zriadil kontaktnú skupinu s európskymi organizáciami
a sieťami občianskej spoločnosti. V súvislosti s európskou iniciatívou občanov bude výbor okrem
informovania zainteresovaných občanov a organizácií občianskej spoločnosti plniť tieto úlohy:

Ako môže
pomôcť EHSV

– úlohu sprostredkovateľa prípravy občianskych iniciatív tým, že umožní zúčastneným
zapájať sa do sietí a prípadne sa stretávať,

© Architecture: Art & Build + Atelier d’architecture Paul Noël

– úlohu sprievodcu, ktorý organizuje vypočutia a vydáva stanoviská v rámci pomoci Komisii pri
vyhodnocovaní úspešnej iniciatívy a v každej následnej fáze.
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Európska iniciatíva občanov
Právo jedného milióna občanov z celej EÚ vyzvať Komisiu na predloženie nových právnych
predpisov EÚ.

Organizátor
Výbor európskej iniciatívy občanov zložený z najmenej siedmich osôb zo siedmich členských štátov.

Vyhlásenie o podpore

Vymedzenie
kľúčových pojmov

Vlastnoručné podpisy alebo elektronicky zozbierané vyhlásenia o podpore európskej iniciatívy
občanov.

Registrácia
Proces registrovania iniciatívy, jej kontroly a zverejnenia s cieľom začať proces zberu podpisov.

Elektronický zber
Systém zberu vyhlásení o podpore na internete vychádzajúci zo softvéru s dostupným zdrojovým
kódom, ktorý poskytne Komisia, a overený orgánmi členských štátov.

Predloženie
Akt, ktorým sa Komisii doručia potvrdenia o tom, že určitý počet občanov z určitého počtu
členských štátov podporuje iniciatívu.
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K

eďže nariadenie nadobudne účinnosť 1. apríla 2012, v čase zverejnenia tejto príručky treba ešte
dopracovať niektoré technické detaily. Ide napríklad o orgány v členských štátoch zodpovedné
za osvedčenie elektronického softvéru používaného na zber vyhlásení o podpore alebo o orgány
zodpovedné za overovanie podpisov.

Aktuálne informácie môžete získať na sekretariáte EHSV na adrese:
Európsky hospodársky a sociálny výbor
Unit for Relations with Civil Society and Constitutional Affairs
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Email: citizensinitiative@eesc.europa.eu

Informácie EHSV o občianskej iniciatíve
www.eesc.europa.eu/eci

Stanovisko EHSV k európskej iniciatíve občanov
Odkaz: CESE 993/2010, Ú. v. EÚ C 44, 11.2.2011.
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform-opinions-resolutions-opinions.10571

Stanovisko EHSV k participatívnej demokracii a iniciatíve občanov (článok 11)
Odkaz: CESE 465/2010, Ú. v. EÚ C 354, 28.12.2010.
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform-opinions-resolutions-opinions.9608

Užitočné linky
a dokumenty

Internetová stránka EHSV o Lisabonskej zmluve
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.institutional-reform

EHSV – Informácie o participatívnej demokracii a občianskej spoločnosti
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civil-society

Kontaktná skupina EHSV s organizáciami a sieťami občianskej spoločnosti
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group
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Európska komisia
Internetová stránka a register európskej iniciatívy občanov
Komisia prevádzkuje obšírnu internetovú stránku, ktorá obsahuje všetky relevantné informácie
o európskej iniciatíve občanov, o samotnom postupe a príslušné legislatívne texty, prehľad všetkých
predchádzajúcich a súčasných európskych iniciatívach občanov, softvér na elektronický zber a tiež
odkazy na príslušné orgány jednotlivých štátov. Okrem toho slúži ako portál pre organizátorov, na
ktorom môžu zaregistrovať európsku iniciatívu občanov a spravovať jej účet.

Európska iniciatíva občanov – internetová stránka
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=sk

Ďalšie užitočné kontakty
Europe direct
volajte 00 800 67 89 10 11 bezplatne z celej EÚ
http://europa.eu/europedirect/

Zastúpenie Európskej komisie vo Vašom členskom štáte
http://ec.europa.eu/represent_sk.htm

Európsky parlament – petície
www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=SK&id=49

Európsky ombudsman
www.ombudsman.europa.eu
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Táto brožúrka, ktorej autorom je Bruno Kaufmann (novinár a predseda
Initiative and Referendum Institute Europe) ponúka úvodné informácie
o európskej iniciatíve občanov a poskytuje návod, ako takúto iniciatívu
krok za krokom uskutočniť. Obsahuje tiež množstvo odkazov na ďalšie
zdroje informácií.
Viac informácií získate na kontaktnej adrese:
citizensinitiative@eesc.europa.eu

Európsky hospodársky a sociálny výbor
Oddelenie pre návštevy a publikácie
Tel. +32 25469604 • Fax: +32 25469926
Rue Belliard/Belliardstraat 99 • 1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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EHSV získal v roku 2009 prestížne označenie „Ekodynamický podnik“, ktorým sa oceňuje environmentálna
výkonnosť podnikov. Agentúra pre životné prostredie regiónu Brusel (Institut bruxellois pour la gestion de
l’environnement – IBGE), ktorá označenie udeľuje, ho zároveň ocenila najvyšším možným hodnotením,
troma hviezdičkami.
doi:10.2864/39556

