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Evropský hospodářský a sociální výbor

Vážení čtenáři,
evropští občané se od dubna 2012 těší novému právu, jímž je evropská občanská iniciativa a jež jim
poskytuje silnější hlas v evropských záležitostech. Prostřednictvím tohoto silného demokratického nástroje
mohou občané vyjadřovat své požadavky naprosto novým způsobem. Po shromáždění milionu podpisů
mohou vyzvat Evropskou komisi, aby navrhla nebo změnila evropskou legislativu. Tímto způsobem
mohou občané prosadit zařazení určitého tématu na pořad jednání EU. Stávají se tak aktivními hráči na
evropské scéně.
Někteří občané již požívají obdobných práv ve svém městě, regionu, či dokonce státu. Je to však poprvé,
kdy je takový mechanismus použit v nadnárodním měřítku. Nasbírat mezi pěti sty miliony Evropanů
pocházejícími z 28 států a hovořícími různými jazyky milion podpisů však není snadný úkol. Vyžaduje
to hodně tvrdé práce, odhodlání a spolupráce s občany zastávajícími podobný názor v různých zemích
Evropy.
Tento průvodce Vám ukáže, jak se na této iniciativě podílet. V devíti krocích vysvětluje, co musí organizátoři
evropské občanské iniciativy podniknout ve kterém okamžiku a jaké nesnáze a procedury je čekají: od
prvního nápadu přes registraci, sběr podpisů, až po kýžené předložení milionu podpisů Evropské komisi.
Evropský hospodářský a sociální výbor od počátku evropského projektu prosazuje právo na zapojení
občanů a tlumočí názory občanské společnosti. Myšlenku občanské iniciativy podporujeme od samého
počátku a bojujeme za jednoduchá a srozumitelná pravidla. Jsme pevně přesvědčeni, že přemýšliví
a cílevědomí občané mohou změnit svět.
Chceme, aby občané své nové právo v rozsáhlém měřítku využívali, zapojovali se do řešení evropských
záležitostí ovlivňujících jejich každodenní životy a zamíchali evropskou agendou. Doufáme, že vám při
tom tato příručka pomůže. Hodně štěstí!
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Na cestě
k celoevropské
participativní
demokracii

Participace a reprezentace – dvě tváře moderní demokracie

D

emokracie, tedy vláda lidu, se může uplatňovat různými způsoby. V moderní zastupitelské
demokracii, jakou je Evropská unie, jsou k dispozici přímé i nepřímé způsoby určování agendy
a přijímání rozhodnutí. Zatímco zastupitelská demokracie se uplatňuje prostřednictvím volených
orgánů, jako je Evropský parlament, participativní demokracie byla nyní zakotvena v evropských
smlouvách v podobě nástrojů, jako je evropská občanská iniciativa (EOI). Je důležité zdůraznit, že
v moderní demokracii participativní demokracie nenahrazuje, a ani nemůže nahradit, zastupitelskou
demokracii. Přímé a nepřímé demokratické postupy se navzájem doplňují, a to na místní, regionální,
národní a nadnárodní úrovni.

EHSV, centrum nadnárodní participativní demokracie

O

d počátku evropského integračního procesu v padesátých letech 20. století slouží Evropský
hospodářský a sociální výbor (EHSV) jako most mezi organizacemi občanské společnosti
a evropskými institucemi. Dokonce již dlouho předtím, než byla participativní demokracie
formálně zakotvena do Smlouvy o Evropské unii, působil Výbor jako fórum evropské participativní
demokracie a požadoval, aby občané a jejich reprezentativní organizace z celého kontinentu měli
svůj hlas při rozhodování o záležitostech, které se jich týkají.
Výbor je nestrannou poradní institucí orgánů Evropské unie a plní důležitou úlohu, když vyjadřuje
názory a stanoviska občanské společnosti a ovlivňuje tvorbu evropské legislativy. Jeho 350 členů ze
28 členských zemí EU zastupuje široké spektrum organizací v socioekonomické, profesní, občanské
a kulturní oblasti.

Lisabonská smlouva – jedinečná příležitost

P

ůl století evropského integračního procesu uplynulo, než evropští občané získali svůj vlastní
přímý přístup k nadnárodní demokracii. Článek 11 Smlouvy o Evropské unii je převratný, protože
nabízí čtyři důležité nástroje nadnárodní participace – informování, konzultace, dialog a určování
agendy jsou klíčovými koncepty, jež nabízejí mnohé další příležitosti.
Občané a reprezentativní sdružení by měli dostat možnost šířit a vyměňovat si názory na všechno,
o čem EU rozhoduje a co provádí. Kromě toho je koncept občanského dialogu zakotven ve Smlouvě,
jež stanoví, že orgány udržují otevřený, transparentní a pravidelný dialog s občanskou společností.
Zejména po Komisi se požaduje, aby za účelem zajištění soudržnosti a transparentnosti činností
Unie vedla s dotčenými stranami rozsáhlé konzultace. V neposlední řadě článek 11 zakládá právo
občanské iniciativy.
Ve všech těchto procesech hraje ústřední úlohu EHSV. Je mostem mezi organizacemi občanské
společnosti a institucemi EU, je fórem pro konzultace a informování i arénou, kde mohou uplatnit
své názory, jak stanoví Smlouvy
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Příručka k evropské
občanské iniciativě (EOI)

Nový nadnárodní nástroj určování agendy

E

vropská občanská iniciativa je klíčovým prvkem té části Lisabonské smlouvy, která se zabývá
participativní demokracií. Tento nový nástroj poskytuje jednomu milionu občanů EU
z přinejmenším sedmi členských států právo vyzvat Komisi, aby předložila návrh nové
evropské právní normy. To znamená, že EOI má možnost určovat agendu – občané mohou
identifikovat problém a žádat řešení. EOI tedy není peticí (která již v EU existuje pro jednotlivce
a skupiny) ani nástrojem přímého rozhodování občany na úrovni EU, jako je referendum.
Na EOI se často pohlíží jako na obdobu práv Parlamentu a Rady požadovat od Komise návrh nové
právní normy. Komise pak musí odpovědně zvážit, zda a jak jednat, a své rozhodnutí zdůvodnit.
Stručně řečeno je EOI svou nadnárodní povahou a možností určovat agendu jedinečnou formou
participace občanů na moderní demokracii. Otevírá cestu jak k dialogu mezi občany v celé Evropě,
tak ke komunikaci občanů s institucemi zdola nahoru. Evropské občanské iniciativy mohou být
registrovány u Evropské komise od 1. dubna 2012.
Jako občan můžete již nyní podat petici Evropskému parlamentu (http://www.petiport.europarl.
europa.eu/petitions/cs/main), nebo v případě pochybení administrativy podat stížnost evropskému
veřejnému ochránci práv (www.ombudsman.europa.eu).

Ustanovení čl. 11 odst. 4 Smlouvy o Evropské unii
Nejméně jeden milion občanů Unie pocházejících z podstatného počtu členských států se může
ujmout iniciativy a vyzvat Evropskou komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh
k otázkám, k nimž je podle mínění těchto občanů nezbytné přijetí právního aktu Unie pro účely
provedení Smluv.
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Krok za krokem: návod
na úspěšnou evropskou
občanskou iniciativu

Začínáme

N

a počátku je rozpoznání evropského problému, jenž by mohl vyžadovat evropské řešení.

Již v této úvodní fázi bude důležité zvážit procedurální základ a celý postup, který budete muset
absolvovat; je třeba se ujistit, zda je v dané situaci EOI tím nejlepším nástrojem. Mohou existovat
jiné, snazší cesty, jak oslovit instituce EU z pozice občana, jako jsou například individuální kontakty
s poslanci nebo institucemi, lobování nebo tradiční petice.
Volba použití EOI je zcela jistě nejsilnější, ale také nejsložitější a časově nejnáročnější prostředek, jak
se obrátit na Evropskou unii.

Kritická přípravná fáze

P

řed prvním pokusem o formulaci a registrování evropské občanské iniciativy musejí organizátoři
shromáždit velké množství informací. Ve chvíli, kdy je iniciativa oficiálně zaregistrovaná
a zveřejněná, vám začíná běžet čas.
Takže předtím potřebujete čas na přípravu, abyste získali přístup k informacím týkajícím se vlastního
předmětu iniciativy a samotné procedury EOI:
• Existuje v této věci již nějaká právní norma EU?
• O jaký právní základ ve Smlouvě se má návrh opírat?
• Jedná se o věc v působnosti Evropské unie?
Nejprve si tedy musíte ověřit, zda je návrh „přípustný“. To znamená, že musí spadat do pravomocí
Komise a nesmí odporovat žádným požadavkům nařízení o EOI. Musí být například slučitelný
s Listinou základních práv.
Vzhledem k tomu, že iniciativa bude úspěšná jedině v případě, že dokáže přesvědčit přinejmenším
milion občanů EU z přinejmenším sedmi států, musíte již před registrací připravit dlouhodobou
komunikační strategii. Již v této rané fázi bude mít zásadní význam, abyste se spojili s potenciálními
partnery v dalších členských státech a začali vytvářet síť lidí, kteří jsou ochotní se k vám připojit
a podílet se na iniciativě. Stručně řečeno: cokoliv se vám podaří udělat před registrací, vám ušetří čas
na vlastní práci s iniciativou během oficiálně vyměřeného období.
Nezapomínejte, že organizace občanské iniciativy bude vyžadovat prostředky a peníze. Nějakou
práci sice mohou zastat dobrovolníci, ale organizátoři pravděpodobně budou potřebovat zdroje
podpory a finančních prostředků. Vedení záznamů o finanční podpoře je velice důležité, protože
tyto informace budou muset být při registraci zveřejněny.
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Sedm lidí, sedm států, sto znaků

M

áte-li za sebou tento základní krok na domácí půdě, můžete přistoupit k formálnímu
založení evropské občanské iniciativy. To zahrnuje utvoření výboru občanů složeného z tzv.
organizátorů, jichž musí být nejméně sedm a musejí mít bydliště v sedmi různých členských státech
EU. Z řad organizátorů musí být vybrána hlavní kontaktní osoba a její zástupce.
V této době je také třeba připravit a sepsat konečné znění iniciativy, které musí splňovat určité
formální požadavky vyznačené na úředních formulářích. Název iniciativy nesmí přesáhnout sto
znaků, předmět iniciativy dvě stě znaků, vysvětlující komentář obsahující popis cílů EOI pět set
znaků.
V neposlední řadě musejí organizátoři uvést informace o zdrojích podpory a finančních prostředků.
Tyto informace se v průběhu iniciativy budou muset aktualizovat na k tomu určené a Komisí zřízené
internetové stránce EOI (viz dále).

První kontrolní bod: registrace

F

ormální registrace EOI u Evropské komise je jednoduchá. Komise poskytuje internetovou stránku
(tzv. „registr“) k registraci evropských občanských iniciativ online, tedy vyplněním požadovaných
informací. Tím získáte první oficiální reakci, potvrzení registrace Komisí.
Prostřednictvím svého účtu v registru mohou organizátoři provádět veškerou komunikaci s Komisí,
dále vytvářet příslušné formuláře pro sbírání podpisů, ukládat překlady, aktualizovat informace
týkající se financování a také předkládat podpisy. Účet slouží rovněž jako kontaktní místo mezi
organizátory a Komisí pro případ dotazů nebo problémů.

V tuto chvíli je na Komisi, aby posoudila přípustnost navrhované EOI. Tím se zahájí vstupní dialog
a otevře se komunikační spojení mezi oběma stranami.
Do dvou měsíců od podání organizátoři obdrží formální odpověď Komise. Buď bude iniciativa
oficiálně registrována a zveřejněna na internetové stránce, čímž započne období pro získávání
podpisů, nebo bude iniciativa odmítnuta pro nesplnění právních podmínek. K tomu může dojít
například tehdy, když Komise dojde k závěru, že nemá v konkrétní oblasti působnost, protože je
to oblast týkající se výlučně členských států, nebo dojde k závěru, že je EOI v rozporu s Listinou
základních práv.
Další informace o registraci: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/registration
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Dojde-li k odmítnutí, mají organizátoři samozřejmě právo se proti tomuto rozhodnutí odvolat,
například se obrátit na evropského veřejného ochránce práv nebo rozhodnutí napadnout
u Evropského soudního dvora.

Překlad

D

ůležité je vědět, že EOI může být registrována ve kterémkoliv z 24 úředních jazyků EU, ale
organizátoři budou muset text poskytnout v dalších zvolených jazycích a shromažďovat
podpisy budou moci jen na těchto registrovaných formulářích. Po prvotní registraci budou moci
organizátoři doplnit na internetové stránky další jazykové verze navrhované iniciativy. Od října 2014
nabízí EHSV službu překladu popisu EOI o 800 znacích. Po validaci EOI Evropskou komisí je možné
zaslat text v originálním jazyce na citizensinitiative@eesc.europa.eu s uvedením požadovaných
cílových jazyků. Organizátoři mohou zvolit kterýkoliv jazyk EU s výjimkou irštiny.

Příprava na sbírání podpisů

J

e dobré se na sbírání podpisů připravit ještě před registrací vaší EOI. Existují dva způsoby sbírání
podpisů ve formě „prohlášení o podpoře“: buď tradičním způsobem v listinné podobě (v tom
případě je nutný podpis) nebo elektronicky (pak stačí uvedení informace o totožnosti).

Pro získávání prohlášení o podpoře elektronickou cestou byl zaveden zcela nový právní rámec
a elektronický systém. Komise poskytuje software s otevřeným zdrojovým kódem ke sbírání
podpisů online, který mohou organizátoři použít zdarma. Mají ovšem možnost vyvinout vlastní
systém, pokud si to přejí.
V obou případech musejí organizátoři pro svůj online systém získat potvrzení příslušného orgánu
členského státu, kde budou údaje uchovávány. Tento orgán ověří, zda systém odpovídá technickým
specifikacím a požadavkům na ochranu osobních údajů. Každý členský stát určil odpovědný orgán
příslušný k potvrzování online systémů. Ověření se provádí ve lhůtě do jednoho měsíce. Potvrzení
je možné získat buď před registrací iniciativy u Komise, nebo po ní.
Další informace o orgánech členských států: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/
implementation-national-level
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Přehl

Období přípravy:
- Vymezení problému
- Představa řešení
- Význam pro celou EU
- Zjištění faktických informací k tématu
- Založení výboru iniciativy
- Posouzení postupu

Organizátoři

Podání registrace online

Den 1
Počátek sběru
listinných podpisů:
max. 12 měsíců
Online systém
byl ověřen:
může začít sběr
podpisů online

Komise a členské státy

Příprava

Potvrzení online
systému členskými státy
do 1 měsíce

Komise započne vstupní ověření
do 2 měsíců

Sbírání podpisů

Den 1
Rozhodnutí Komise:
registrace a zveřejnění
na internetové stránce

led EOI

Měsíc 15
Organizátoři předloží
ověřená prohlášení
o podpoře Komisi

Měsíc 12
Předložení sebraných
podpisů členským státům
k ověření

Ověření

Hodnocení

Další postup
Měsíc 18

Měsíc 12

Formální rozhodnutí
Komise o dalším postupu:
vypracování nebo
nevypracování legislativního
návrhu

Členské státy ověří
podpisy
do 3 měsíců

Měsíc 15
Ověření Komisí
do 3 měsíců:
příprava rozhodnutí Komise
Organizace slyšení
v Evropském parlamentu
Pokud Komise předloží
legislativní návrh,
začne normální legislativní
postup v Parlamentu a Radě.

Sbírání podpisů

S

bírání podpisů představuje daleko obsáhlejší záležitost než splnění uvedených právních
a technických požadavků. Mimo jiné budou organizátoři odpovědní za distribuci a sběr listinných
a online formulářů a jejich řádnou evidenci.
Nezapomeňte, že EOI mohou podepsat pouze občané členských států EU oprávnění volit ve
volbách poslanců Evropského parlamentu. K podpisu nejsou oprávněny osoby ze zemí mimo
Evropskou unii, byť v ní legálně pobývají.
Organizátoři a signatáři se budou muset přesvědčit, že používají správný formulář pro každý členský
stát, protože různé členské státy požadují velmi rozdílný obsah informací k prohlášení o podpoře.
Jen tak mohou být později podpisy ověřeny. Zatímco některé členské státy nevyžadují žádná
osobní identifikační čísla, jiné požadují číslo průkazu totožnosti nebo jiné osobní identifikační číslo,
jako např. číslo pasu, číslo povolení k pobytu nebo číslo řidičského oprávnění, případně dokonce
jména rodičů a místo narození. V nařízení č. 211/2011 o EOI je uvedeno, jaké informace jednotlivé
členské státy požadují.
Nařízení stanoví, kolik podpisů musí být nasbíráno v určitém členském státu, aby byl splněn
požadavek minimálního počtu sedmi zemí. Tato čísla vycházejí z počtu poslanců v Evropském
parlamentu, takže sbírání podpisů je o něco snazší ve „velkých“ členských státech a vyžaduje větší
poměr podpisů v „menších“ státech. Budou upravována tak, aby odrážela případné změny ve
složení Evropského parlamentu.
Zkušenosti s iniciativami na státní nebo regionální úrovni ukázaly, že ne všechny podpisy bývají po
ověření národními orgány platné. Organizátorům tedy doporučujeme, aby nasbírali přinejmenším
10–20 % podpisů navíc, aby měli určitou „rezervu“ a vyloučili možnost, že by do požadovaného
milionu pár podpisů chybělo.
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Minimální počet podepsaných osob na členský stát
72000

Německo

55500

Francie

54750

Itálie, Spojené

40500

Španělsko

38250

Polsko

24000
19500
15750

Rumunsko
Nizozemsko
Belgie, Česká republika, Řecko, Maďarsko, Portugalsko

15000

Švédsko

13500

Rakousko

12750

Bulharsko

9750

Dánsko, Slovensko, Finsko

8250

Irsko, Litva, Chorvatsko

6000
4500

Lotyšsko, Slovinsko
Estonsko, Kypr, Lucembursko, Malta

Druhý kontrolní bod: předložení podpisů k ověření

P

o uplynutí 365 dnů od zveřejnění iniciativy v registru Komise je třeba předat nasbírané podpisy
a „prohlášení o podpoře“ příslušným orgánům členských států. Podpisy dánských občanů
se musejí odeslat do Kodaně, kyperských do Nikósie. Listinné podpisy a elektronická prohlášení
o podpoře je nutno předložit odděleně.
Orgány členských států nyní budou mít tři měsíce na ověření platnosti předložených prohlášení.
V podstatě mají volnou ruku v tom, jak toto ověření uskuteční, zda ověří náhodný výběr nebo
veškerá prohlášení. Nakonec zbývá splnit dvě podmínky, než je možné EOI předložit Komisi. Za
prvé, přinejmenším sedm členských států musí potvrdit, že bylo shromážděno potřebné množství
podpisů, za druhé, celkový počet potvrzených prohlášení musí být nejméně jeden milion.
Při splnění těchto podmínek je pak již snadné vyplnit potřebné formuláře a doručit je Komisi
elektronickou (jako přílohy) nebo listinnou poštou. Organizátoři tento den předání jistě využijí
k mediálnímu informování širší evropské veřejnosti o svém návrhu.

Milion podpisů, a co dál?

T

ím, že nasbírali milion prohlášení o podpoře z nejméně sedmi členských států, získávají
organizátoři možnost zařadit své téma na pořad jednání celoevropské agendy. Předložení
úspěšné evropské občanské iniciativy znamená, že Komise má nyní tři měsíce na to, aby představila
své právní a politické závěry k iniciativě a rozhodla o případných krocích, které hodlá nebo nehodlá
podniknout, a toto rozhodnutí zdůvodnila.
V průběhu procesu přezkoumání budou organizátoři pozváni, aby představili institucím EU svůj
návrh podrobněji na veřejném slyšení organizovaném Evropským parlamentem.
V této fázi dojde i na nějaký úklid, protože ověřené záznamy s prohlášeními o podpoře se budou
muset zlikvidovat – do jednoho měsíce po předložení Komisi nebo do 18 měsíců po registraci
iniciativy. Národní orgány, které prohlášení ověřovaly, budou muset zlikvidovat záznamy do
jednoho měsíce od data ověření.
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A práce pokračuje

P

okud se Komise rozhodne na základě iniciativy připravit formální legislativní návrh, budou mít
organizátoři možná zájem ve své činnosti pokračovat – nyní jako „hlídací pes“ nastávajícího
legislativního postupu. Ale i když Komise dojde k názoru, že odpovídající legislativní návrh není
potřebný, žádoucí nebo nezbytný, budou chtít organizátoři EOI reagovat, vyjadřovat se, možná
i pokračovat novými akcemi a iniciativami.
V každém případě je možné všem zúčastněným doporučit, aby svou práci zaznamenávali, což se
týká úplné dokumentace i vyhodnocení ex post. Každému to umožní, aby se z tohoto několikaletého
procesu poučil pro budoucnost.
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Jak vám může
pomoci EHSV?

Z

avedením principů moderní participativní demokracie Evropská unie nabídla všem občanům
a organizacím občanské společnosti aktivní podíl na vytváření společné nadnárodní agendy
a na přijímání rozhodnutí. Článek 11 Smlouvy o Evropské unii pokládá základy tohoto nového
vztahu mezi občany a institucemi EU.
Evropský hospodářský a sociální výbor byl založen, aby takový vztah umožnil a rozvíjel. Nyní je
připraven podpořit provádění práva na občanskou iniciativu a plnit svou úlohu mostu mezi
občanskou společností a evropskými institucemi.
Výbor aktivně vede a usnadňuje konzultace i různé další formy dialogu s institucemi Evropské unie.
K tomu účelu Výbor také zřídil kontaktní skupinu s evropskými organizacemi a sítěmi občanské
společnosti, jakož i skupinu ad hoc k EOI, jež se zabývá speciálně otázkami souvisejícími s EOI.
Ve vztahu k evropské občanské iniciativě plní Výbor kromě informování zájemců z řad občanů
a organizací občanské společnosti i tyto funkce:
– usnadňovat přípravu občanských iniciativ tím, že zúčastněným umožní organizaci sítě,
případně setkání;
– poskytovat expertní činnost, pořádat slyšení a vydávat stanoviska, která Komisi pomohou
vyhodnotit úspěšné iniciativy a další související postup v jakékoliv fázi.
Za tím účelem pořádá EHSV každý rok v dubnu výroční konferenci, tzv. Den evropské občanské
iniciativy, která se věnuje výhradně otázkám EOI a vývoji tohoto nástroje.
Další informace k tomuto tématu: www.eesc.europa.eu/eci
Podrobnější informace o právech občanů v EU naleznete v publikaci EHSV Evropský pas k aktivnímu
občanství, jež je dostupná na www.eesc.europa.eu/eci
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Výklad pojmů

Evropská občanská iniciativa
Právo, které umožňuje jednomu milionu občanů z různých evropských zemí vyzvat Komisi, aby
navrhla novou evropskou legislativu.

Organizátor
Výbor evropské občanské iniciativy složený přinejmenším se sedmi fyzických osob ze sedmi
členských států.

Prohlášení o podpoře
Listinné podpisy nebo elektronicky sebraná prohlášení o podpoře evropské občanské iniciativy.

Registrace
Postup registrování iniciativy, její potvrzení a zveřejnění, po němž následuje proces sbírání podpisů.

Online systém sběru
Systém ke shromažďování prohlášení o podpoře na internetu, založený na softwaru s otevřeným
zdrojovým kódem poskytnutém Komisí, potvrzený orgány členských států.

Předložení
Akt, kdy Komise obdrží potvrzení uvádějící, že určitý počet občanů z určitého počtu členských států
podpořil iniciativu.
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Užitečné odkazy
a dokumenty

Pro aktuální informace se můžete obracet na sekretariát EHSV:
Evropský hospodářský asociální výbor
Unit for Relations with Organised Civil Society and Forward Studies
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Email: citizensinitiative@eesc.europa.eu

Informace EHSV o občanské iniciativě
www.eesc.europa.eu/eci

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011
ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě
Odkaz: zveřejněno v Úředním věstníku L 65, 11. března 2011.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=URISERV:ai0044

Stanovisko EHSV k evropské občanské iniciativě
Odkaz: CESE 465/2010, zveřejněno v Úředním věstníku C 354, 28. prosince 2010.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1443687992942&uri=CELEX:52010AE0993

Stanovisko EHSV k participativní demokracii a evropské občanské
iniciativě (článek 11)
Odkaz: CESE 465/2010, zveřejněno v Úředním věstníku C 354, 28. prosince 2010.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1443688201505&uri=CELEX:52010IE0465

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

EHSV – informace o participativní demokracii a občanské společnosti
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civil-society

Kontaktní skupina EHSV s organizacemi a sítěmi evropské občanské
společnosti
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.liaison-group
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Evropská komise
Internetová stránka a registr evropské občanské iniciativy
Komise poskytuje obsáhlou internetovou stránku s veškerými informacemi o evropské občanské
iniciativě, o proceduře jako takové i o příslušných právních předpisech, dále přehled všech dřívějších
a současných iniciativ, soubor softwaru a rovněž odkazy na odpovědné orgány členských států.
Kromě toho slouží organizátorům jako portál pro registraci iniciativy a správu účtu.

Evropská občanská iniciativa – internetová stránka
http://ec.europa.eu/citizens-initiative

Další užitečné kontakty
Europe direct
volejte 00 800 67 89 10 11 zdarma z jakéhokoliv místa v EU
http://europa.eu/europedirect/

Zastoupení Evropské komise ve vašem členském státě
http://ec.europa.eu/represent_en.htm

Evropský parlament – petice
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/cs/20150201PVL00037/Petice

Evropský veřejný ochránce práv
www.ombudsman.europa.eu
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Tato brožura podává úvodní přehled o evropské občanské iniciativě
a poskytuje návod, jak takovou iniciativu krok za krokem realizovat.
Obsahuje rovněž řadu odkazů na další zdroje informací. Autorem je Bruno
Kaufmann, šéfredaktor people2power.info a předseda volební komise ve
Falunu, Švédsko. 3. vydání, jež EHSV připravil, zohledňuje nejnovější vývoj
a aktuální údaje.
Více informací získáte na e-mailové adrese
citizensinitiative@eesc.europa.eu

Evropský hospodářský a sociální výbor

Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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