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Predslov
Jednou z priorít Junckerovej Komisie je zvýšiť úroveň
demokracie a transparentnosti Európskej únie. V tejto
súvislosti je európska iniciatíva občanov mimoriadne
dôležitá, pretože európskym občanom umožňuje, aby
vyjadrili svoje obavy veľmi konkrétnym spôsobom
a ovplyvňovali európsky politický a legislatívny
program.
Dňa 31. marca 2015 Komisia zverejnila svoju prvú
správu o vykonávaní tohto nástroja. Už po troch rokoch
jeho fungovania sa ukazuje, že iniciatíva občanov priťahuje záujem širokej
verejnosti. Ide predovšetkým o približne šesť miliónov občanov, ktorí už využili
svoje nové právo, a v rámci troch iniciatív sa podarilo zhromaždiť viac než
jeden milión podpisov. Uvedomujeme si však, že niektoré aspekty sa ešte
môžu vylepšiť. Začali sme uvažovať o možnostiach na zlepšenie tohto nástroja
a do tohto procesu plánujeme zapojiť všetky príslušné zainteresované strany.
Ako prvý podpredseda zodpovedný za realizáciu iniciatívy občanov a ako bývalý
člen Konventu o budúcnosti Európy, na ktorom vznikla myšlienka vytvoriť
takýto nástroj, verím v to, že iniciatíva občanov má skutočný potenciál priblížiť
Európu občanom. Som presvedčený, že iniciatíva občanov má reálny vplyv
na politický rozhodovací proces a že verejné diskusie podporené iniciatívami
majú svoj význam.
Určite je čo zlepšovať. Mnohí občania si ešte stále neuvedomujú potenciál
tohto nástroja alebo sa nechajú odradiť jeho zdanlivou zložitosťou. Dúfame,
že táto príručka pomôže zlepšiť povedomie o tomto nástroji a podporiť účasť
občanov.

Frans TIMMERMANS
podpredseda Európskej komisie
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ČO JE EIO?
NA JDÔLEŽITEJŠIE
INFORMÁCIE O INICIATÍVE
OBČANOV

Čo je európska iniciatíva občanov?
Vďaka európskej iniciatíve občanov môže milión občanov EÚ minimálne
zo 7 členských štátov Únie vyzvať Európsku komisiu, aby predložila legislatívny
návrh v oblastiach, v ktorých má EÚ právomoc prijímať právne predpisy.
Toto právo občanom vyplýva zo zmlúv EÚ.
Pravidlá a postupy platné pre európsku iniciatívu občanov sú ustanovené
v nariadení Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 2011 (1).

Čo sa môže navrhnúť prostredníctvom európskej
iniciatívy občanov?
Prostredníctvom iniciatívy občanov sa vyzýva Európska komisia, aby predložila
návrh právneho predpisu v oblasti, v ktorej má takéto právo, napríklad v oblasti
životného prostredia, poľnohospodárstva, dopravy alebo verejného zdravia.

Kto môže organizovať európsku iniciatívu občanov?
Všetci občania EÚ (štátni príslušníci členského štátu) vo veku (2), keď
sú oprávnení hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu (18 rokov
s výnimkou Rakúska, kde je veková hranica znížená na 16 rokov), sa môžu
stať organizátormi iniciatív. Najskôr však musia vytvoriť občiansky výbor,
ktorý tvoria aspoň 7 občania EÚ s pobytom najmenej v 7 rozličných členských
štátoch EÚ.
Občiansky výbor zodpovedá za správu a riadenie iniciatívy v priebehu celého
postupu.
Iniciatívu občanov nemôžu organizovať právnické osoby. Ktorákoľvek
organizácia však môže propagovať alebo sponzorovať iniciatívy, ak postupuje
transparentne.

(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:SK:PDF).
(2) Občania nemusia byť zaregistrovaní do volieb, stačí, keď dosiahnu požadovaný vek.
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Kto môže podporiť európsku iniciatívu občanov?
Iniciatívu občanov môže podporiť každý občan EÚ (štátny príslušník členského
štátu) vo veku (3), keď je oprávnený hlasovať vo voľbách do Európskeho
parlamentu (18 rokov s výnimkou Rakúska, kde je veková hranica znížená
na 16 rokov).

Kde si môžem pozrieť informácie o prebiehajúcich
iniciatívach občanov?
Všetky iniciatívy občanov začaté v rámci EÚ sú zaregistrované na centrálnej
webovej lokalite, ktorú spravuje Európska komisia:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/
welcome?lg=sk

(3) Občania nemusia byť zaregistrovaní do volieb, stačí, keď dosiahnu požadovaný vek.
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AKO PODPORIŤ
INICIATÍVU?

Ste občan EÚ (štátny príslušník členského štátu) vo veku, keď ste oprávnený
hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu, a chcete podporiť iniciatívu?
Ak chcete podporiť iniciatívu, musíte vyplniť osobitný formulár vyhlásenia
o podpore, ktorý pripravili organizátori iniciatívy. Formulár má papierovú alebo
elektronickú podobu (ak organizátori vytvorili na tento účel webovú lokalitu).
Formulár musí byť v súlade so vzorom uvedeným v prílohe k nariadeniu
o iniciatíve občanov a musí obsahovať všetky požadované informácie
o iniciatíve (názov, predmet a ciele atď.) a takisto registračné číslo, ktoré
jej pridelila Komisia. Ak chcete, môžete si overiť, či bola dotknutá iniciatíva
zaregistrovaná na webovej lokalite Komisie.
Rozsah údajov, ktoré budete musieť vyplniť v konkrétnom formulári, závisí od
vášho členského štátu pôvodu (ide o váš členský štát pobytu alebo členský
štát, ktorého ste občanom). Požadované údaje sa preto odvíjajú od toho,
čo jednotlivý členský štát považuje za potrebné s cieľom overiť vyhlásenie
o podpore.
Ak žijete v jednom členskom štáte, ale ste štátnym príslušníkom iného, alebo
ak máte štátnu príslušnosť viacerých členských štátov, budete si môcť vybrať
spomedzi nich, pričom zohľadníte údaje, ktoré dotknuté štáty vyžadujú.
Danú iniciatívu však môžete podporiť len raz.
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Podpora iniciatívy v papierovej podobe
›› Použite formulár pre váš štát pôvodu (resp. vami zvolený štát, ak
máte možnosť výberu).
›› Vyplňte požadované informácie (v závislosti od členského štátu).
›› Podpíšte formulár a odovzdajte ho organizátorom.

Podpora iniciatívy online (elektronický zber)
›› Otvorte si webovú lokalitu organizátorov (odkaz by ste mali nájsť
na stránke konkrétnej iniciatívy na webovej lokalite Komisie).
›› Skontrolujte, či organizátori majú pre elektronický systém zberu
osvedčenie od príslušného vnútroštátneho orgánu (organizátori
musia uverejniť kópiu osvedčenia na svojej webovej lokalite).
Osvedčenie je dôležité, aby sa zabezpečila ochrana vašich osobných
údajov a zabránilo ich použitiu na iné účely (takéto použitie je
protiprávne).
›› Vyplňte požadované informácie a skontrolujte, či ste poskytli všetky
údaje požadované dotknutým štátom.
›› Pri predkladaní online vyhlásenia o podpore nie je potrebný
elektronický podpis.
Keď organizátori zozbierajú v jednotlivých štátoch potrebný počet vyhlásení
o podpore, predložia ich na overenie príslušným vnútroštátnym orgánom.
Organizátori a vnútroštátne orgány majú povinnosť ochraňovať vaše údaje
a nesmú zverejniť zoznam signatárov. Viac informácií o spracúvaní vašich
osobných údajov nájdete v časti s názvom „Ako sú chránené osobné údaje
signatárov?“

9

Dva príklady formulárov vyhlásenia o podpore (papierová podoba):
FÍNSKO

FORMULÁR VYHLÁSENIA O PODPORE PRE EURÓPSKU INICIATÍVU OBČANOV:
Vyplnenie všetkých políčok tohto formulára je povinné, ak nie je uvedené inak.

1. Všetci signatári na tomto formulári sú osoby s pobytom alebo občania členského štátu: FÍNSKO
2. Registračné číslo pridelené Európskou komisiou:
4. Webová adresa navrhovanej iniciatívy občanov v registri Európskej komisie:
5. Názov navrhovanej iniciatívy občanov:
6. Predmet iniciatívy:

3. Dátum registrácie:

Vypĺňajú
ri
organizáto

7. Hlavné ciele:
8. Mená a e‑mailové adresy registrovaných kontaktných osôb:
9. Mená ďalších registrovaných organizátorov:
10. Webová lokalita navrhovanej iniciatívy občanov (ak existuje):

VYPĹŇAJÚ SIGNATÁRI VEĽKÝMI PÍSMENAMI
„Týmto vyhlasujem, že informácie, ktoré som uviedol/uviedla v tomto formulári, sú pravdivé a že túto navrhovanú iniciatívu občanov som ešte nepodporil/
nepodporila.“

ÚPLNÉ MENO/MENÁ

PRIEZVISKÁ

KRAJINA TRVALÉHO POBYTU

DÁTUM NARODENIA

ŠTÁTNA
PRÍSLUŠNOSŤ

DÁTUM A PODPIS 1

Vypĺňajú
signatári

1

Podpis nie je povinný v prípade, že sa formulár podáva elektronicky prostredníctvom online systému zberu, ako sa uvádza v článku 6 nariadenia (EÚ) č. 211/2011.

Vyhlásenie o ochrane súkromia: v súlade s článkom 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov
a voľnom pohybe týchto údajov osobné údaje uvedené v tomto formulári pre organizátorov navrhovanej iniciatívy budú sprístupnené len príslušným orgánom na účely overenia
a osvedčenia počtu platných vyhlásení o podpore tejto navrhovanej iniciatívy občanov [pozri článok 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011
o iniciatíve občanov], a ak je to potrebné, budú sa ďalej spracúvať na účel správneho alebo súdneho konania v súvislosti s navrhovanou iniciatívou občanov [pozri článok 12 nariadenia
(EÚ) č. 211/2011]. Údaje sa nesmú použiť na iný účel. Dotknuté osoby sú oprávnené získať prístup k svojim osobným údajom. Všetky vyhlásenia o podpore budú zničené najneskôr 18
mesiacov od dátumu registrácie navrhovanej iniciatívy občanov alebo v prípade správneho alebo súdneho konania najneskôr týždeň po dátume skončenia daného konania.

RAKÚSKO

FORMULÁR VYHLÁSENIA O PODPORE PRE EURÓPSKU INICIATÍVU OBČANOV:
Vyplnenie všetkých políčok tohto formulára je povinné, ak nie je uvedené inak.

1. Všetci signatári tohto formulára disponujú číslami dokladu totožnosti pre členský štát: RAKÚSKO
Pozri časť C prílohy III k nariadeniu (EÚ) č. 211/2011 pre čísla dokladu totožnosti, z ktorých sa jedno musí uviesť.
2. Registračné číslo pridelené Európskou komisiou:
4. Webová adresa navrhovanej iniciatívy občanov v registri Európskej komisie:
5. Názov navrhovanej iniciatívy občanov:
6. Predmet iniciatívy:

3. Dátum registrácie:

7. Hlavné ciele:

Vypĺňajú
ri
organizáto

8. Mená a e‑mailové adresy registrovaných kontaktných osôb:
9. Mená ďalších registrovaných organizátorov:
10. Webová lokalita navrhovanej iniciatívy občanov (ak existuje):

VYPĹŇAJÚ SIGNATÁRI VEĽKÝMI PÍSMENAMI
„Týmto vyhlasujem, že informácie, ktoré som uviedol/uviedla v tomto formulári, sú pravdivé a že som túto navrhovanú iniciatívu občanov ešte nepodporil/
nepodporila.“

ÚPLNÉ MENO/MENÁ

PRIEZVISKÁ

POBYT
(ulica, číslo, PSČ, mesto, krajina)

DÁTUM
A MIESTO
NARODENIA

ŠTÁTNA
PRÍSLUŠNOSŤ

TYP A ČÍSLO DOKLADU
TOTOŽNOSTI

DÁTUM
A PODPIS 1

Vypĺňajú
signatári

1
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Podpis nie je povinný v prípade, že sa formulár podáva elektronicky prostredníctvom online systému zberu, ako sa uvádza v článku 6 nariadenia (EÚ) č. 211/2011.

Vyhlásenie o ochrane súkromia: v súlade s článkom 10 smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov
a voľnom pohybe týchto údajov osobné údaje uvedené v tomto formulári pre organizátorov navrhovanej iniciatívy budú sprístupnené len príslušným orgánom na účely overenia
a osvedčenia počtu platných vyhlásení o podpore tejto navrhovanej iniciatívy občanov [pozri článok 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011
o iniciatíve občanov], a ak je to potrebné, budú sa ďalej spracúvať na účel správneho alebo súdneho konania v súvislosti s navrhovanou iniciatívou občanov [pozri článok 12 nariadenia
(EÚ) č. 211/2011]. Údaje sa nesmú použiť na iný účel. Dotknuté osoby sú oprávnené získať prístup k svojim osobným údajom. Všetky vyhlásenia o podpore budú zničené najneskôr 18
mesiacov od dátumu registrácie navrhovanej iniciatívy občanov alebo v prípade správneho alebo súdneho konania najneskôr týždeň po dátume skončenia daného konania.

AKO SÚ CHRÁNENÉ
OSOBNÉ ÚDA JE
SIGNATÁROV?

Počas celého postupu musia všetky zúčastnené strany dodržiavať platné
právne predpisy o ochrane osobných údajov (4). Predovšetkým je možné
od organizátorov požadovať, aby pred začatím zberu vyhlásení o podpore
informovali o tomto plánovanom zbere orgány na ochranu osobných údajov (5)
v členských štátoch, v ktorých sa údaje budú spracúvať.
Okrem toho nariadenie o iniciatíve občanov obsahuje osobitné ustanovenia
o ochrane údajov.

Organizátori musia:
›› vykonať primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu
osobných údajov proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu,
náhodnej strate, zmene, neoprávnenému sprístupneniu alebo
prístupu, najmä ak spracúvanie zahŕňa prenos údajov cez sieť, a proti
všetkým ostatným nezákonným formám spracúvania;
›› zabezpečiť, aby sa zozbierané osobné údaje nepoužili na nijaký iný
účel ako na podporu danej iniciatívy;
›› zničiť všetky vyhlásenia o podpore a všetky ich kópie najneskôr
do 1 mesiaca po predložení iniciatívy Komisii, najneskôr však
do 18 mesiacov od dátumu registrácie navrhovanej iniciatívy
občanov (6).
Organizátori iniciatívy občanov zodpovedajú za škody a vzťahujú sa na nich
ustanovenia o sankciách pre prípad, že nedodržia ustanovenia nariadenia
o iniciatíve občanov, najmä za podvodné použitie údajov.

Podobne vnútroštátne orgány musia:
›› použiť osobné údaje len na účely overenia vyhlásení o podpore;
›› zničiť všetky vyhlásenia o podpore a ich kópie najneskôr
do 1 mesiaca od vydania osvedčenia o počte právoplatných vyhlásení
o podpore (6).
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(4) Smernica 95/46/ES a súvisiace právne predpisy.
(5) http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
(6) Vyhlásenia o podpore možno uchovávať dlhšie ako uvedené obdobie, ak je to potrebné na účely súdneho
a správneho konania týkajúceho sa danej iniciatívy. V takomto prípade musia organizátori zničiť všetky
vyhlásenia o podpore a ich kópie najneskôr 1 týždeň po uzatvorení daného konania konečným rozhodnutím.

AKO SA ORGANIZUJE
INICIATÍVA?
POSTUP KROK ZA
KROKOM

Postup v skratke

PRÍPRAVA

2.

1.

Zaregistrujte svoju
iniciatívu.
Komisia poskytne odpoveď
do 2 mesiacov.

Pripravte si iniciatívu
a vytvorte občiansky
výbor.

3.

Plánujete online zber
vyhlásení?
Požiadajte o osvedčenie
pre svoj systém.
Vnútroštátny orgán má na
vybavenie vašej žiadosti 1 mesiac.

8.
Návrh

Ak sa Komisia rozhodne konať
na základe vašej iniciatívy:
legislatívny postup sa začne
následne po prijatí návrhu
Komisie.
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ZBER

4.

5.
Zbierajte vyhlásenia
o podpore aspoň
v 7 členských štátoch EÚ.
Maximálne počas
12 mesiacov.

Požiadajte o overenie
vyhlásení o podpore
vnútroštátnymi orgánmi.
Vnútroštátne orgány majú na
overenie 3 mesiace.

PREDLOŽENIE
7.

EIO

Komisia preskúma
vašu iniciatívu a po
stretnutí s organizátormi
a verejnom vypočutí
pred Európskym
parlamentom poskytne
odpoveď.

6.
1 000 000

Podporilo vás aspoň
1 000 000 signatárov?
Predložte svoju iniciatívu
Komisii.

Komisia poskytne odpoveď
do 3 mesiacov.
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Pripravte si iniciatívu
Najskôr si musíte premyslieť, či je európska iniciatíva občanov najvhodnejší
nástroj na realizáciu vášho zámeru. Majte na pamäti, že prostredníctvom
iniciatívy občanov sa Komisia vyzýva, aby predložila návrh právneho aktu
Únie. Iniciatíva sa musí týkať oblasti, v ktorej má Komisia právomoc predkladať
návrhy právnych aktov (7). Takisto odporúčame, aby ste preskúmali platné
právne predpisy EÚ. Zvážte aj iné spôsoby, ako sa dožadovať konania inštitúcií
EÚ, ktoré môžu byť vhodnejšie pre váš zámer. Môže ísť o právo obrátiť sa
s petíciou na Európsky parlament, účasť na verejnej konzultácii alebo podanie
sťažnosti európskemu ombudsmanovi (8).
Viac informácií o tom, aké podmienky musíte splniť, ak chcete začať iniciatívu
občanov, nájdete v časti s názvom Zaregistrujte svoju iniciatívu na webovej
lokalite Komisie.

Vytvorte si občiansky výbor
Pred začatím iniciatívy musíte vytvoriť výbor zložený aspoň zo 7 občanov
EÚ (štátnych príslušníkov členského štátu EÚ) vo veku, ktorý ich oprávňuje
hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu (9), s pobytom aspoň
v 7 rozličných štátoch Únie. Členovia výboru nemusia byť občanmi 7 rozličných
členských štátov EÚ. Pri registrácii navrhovanej iniciatívy musíte Komisii
oznámiť len týchto siedmich členov výboru, ktorí nie sú členmi Európskeho
parlamentu a spĺňajú uvedené kritériá. Ich mená budú zároveň uverejnené na
webovej lokalite Komisie pre európsku iniciatívu občanov.
Výbor sa považuje za oficiálneho „organizátora“ iniciatívy a zodpovedá
za riadenie celého postupu.
Členovia výboru musia spomedzi seba určiť jedného zástupcu a náhradníka,
ktorí budú komunikovať v ich mene a zastupovať výbor pri styku s Komisiou.

(7) Informácie o právomociach Komisie nájdete na lokalite:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/alternative-ways-eu?lg=sk
(8) Pozrite si ďalšie alternatívy, ako môžete predložiť podnet alebo ovplyvňovať EÚ:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences?lg=sk
(9) Občania nemusia byť zaregistrovaní do volieb, stačí, keď dosiahnu požadovaný vek (18 rokov vo všetkých
členských štátoch s výnimkou Rakúska, kde je táto veková hranica znížená na 16 rokov).
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Zaregistrujte svoju iniciatívu na webovej lokalite Komisie
Predtým, ako od občanov začnete zbierať vyhlásenia o podpore, musíte svoju
iniciatívu zaregistrovať na webovej lokalite Komisie pre iniciatívy občanov:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/
registration?lg=sk
Na účely registrácie svojej iniciatívy musíte poskytnúť tieto informácie
v jednom z 24 úradných jazykov EÚ:
›› názov iniciatívy (najviac 100 znakov);
›› predmet iniciatívy (najviac 200 znakov);
›› opis cieľov iniciatívy (najviac 500 znakov);
›› ustanovenia zmlúv EÚ, ktoré považujete za relevantné v súvislosti
s navrhovanými opatreniami (10);
›› osobné údaje siedmich členov občianskeho výboru (mená
a priezviská, poštové adresy, štátna príslušnosť a dátumy narodenia),
pričom osobitne sa uvádza zástupca a jeho náhradník a ich e‑mailové
adresy a telefónne čísla;
›› doklady, ktorými sa preukazujú mená a priezviská, poštové adresy,
štátna príslušnosť a dátumy narodenia každého zo siedmich členov
občianskeho výboru;
›› všetky zdroje financovania a podpory pre vašu iniciatívu (známe
v čase registrácie) v hodnote 500 € a viac za rok od jedného sponzora.
Organizátori môžu okrem toho poskytnúť:
›› adresu webovej lokality iniciatívy (ak existuje);
›› prílohu s podrobnejšími informáciami o vašej iniciatíve;
›› návrh právneho aktu.

(10) Viac informácií o zmluvách EÚ nájdete na lokalite:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/competences?lg=sk
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Podmienky
Registrácia nie je automatická. Pred oficiálnou registráciou vašej
iniciatívy a jej uverejnením na webovej lokalite Komisia najskôr v lehote
2 mesiacov skontroluje, či:
›› ste si vytvorili občiansky výbor a určili kontaktné osoby;
›› vaša iniciatíva nie je zjavne mimo rámca právomocí Komisie predložiť
návrh právneho aktu EÚ na účely vykonávania zmlúv;
›› vami navrhovaná iniciatíva občanov nepredstavuje zjavné zneužitie
práva ani nie je zjavne neopodstatnená alebo šikanujúca;
›› vaša iniciatíva nie je zjavne v rozpore s hodnotami Únie uvedenými
v zmluvách EÚ (11).
Po zaregistrovaní vašej iniciatívy získa váš zástupca a jeho náhradník prístup
k zabezpečenému používateľskému účtu na webovej lokalite Komisie, kde
nájdu informácie o ďalších krokoch v rámci postupu. Prostredníctvom účtu môžu
takisto predkladať všetky podania Komisii v súvislosti s navrhovanou iniciatívou.
Prostredníctvom tohto účtu môžete napríklad pridávať preklady vašej iniciatívy
do iných úradných jazykov EÚ. Mali by ste sa postarať o to, aby preklady
zodpovedali originálu. Komisia preklady neuverejní, ak v nich zistí zjavné
a vážne rozpory v porovnaní s originálom.
Okrem toho musíte pravidelne poskytovať aktualizované informácie o všetkých
zdrojoch podpory a financovania vašej iniciatívy v hodnote 500 € alebo viac
za rok od jedného sponzora.
Pozn.: – 
Navrhovanú iniciatívu môžu jej organizátori vziať späť kedykoľvek pred odoslaním
vyhlásení o podpore na overenie a osvedčenie príslušnému vnútroštátnemu orgánu.
Späťvzatie je konečné. Iniciatíva, ktorá bola vzatá späť, sa nemôže obnoviť a všetky
zozbierané vyhlásenia o podpore sa stávajú neplatné. Iniciatívy vzaté späť budú označené
a zostanú uverejnené na webovej lokalite Komisie v časti archivovaných iniciatív.
– Texty navrhovaných iniciatív, ktoré Komisia odmietla zaregistrovať, ako aj rozhodnutia
Komisie obsahujúce relevantné odôvodnenie zamietnutia registrácie budú z dôvodu
transparentnosti k dispozícii na webovej lokalite Komisie: http://ec.europa.eu/
citizens-initiative/public/initiatives/non-registered?lg=sk.
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(11) Článok 2 Zmluvy o Európskej únii: „Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody,
demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich
k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus,
nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi.“
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1 mesiac

Získajte osvedčenie pre elektronický systém zberu
V prípade, že plánujete zbierať vyhlásenia o podpore online, musíte vybudovať
elektronický systém zberu a dodržať pritom určité požiadavky.
Váš systém musí mať zavedené primerané bezpečnostné a technické prvky
s cieľom zaistiť, že:
›› formulár vyhlásenia o podpore môžu predložiť elektronicky iba
fyzické osoby (nie počítače);
›› údaje poskytnuté elektronicky sú bezpečne zozbierané a uložené;
›› systém môže generovať vyhlásenia o podpore vo forme, ktorá
umožní príslušným vnútroštátnym orgánom vykonať overenie.
Podrobné bezpečnostné a technické prvky, ktoré musí váš systém rešpektovať,
sa ustanovujú v osobitnom nariadení (pozri odkaz ďalej v texte).
S cieľom uľahčiť vám vybudovanie systému Komisia vyvinula softvér s voľne
prístupným zdrojovým kódom (pozn.: v nariadení označený ako voľný softvér),
ktorý už obsahuje príslušné technické a bezpečnostné prvky, aby váš systém
spĺňal príslušné požiadavky.
Pred začatím získavania elektronických vyhlásení o podpore musíte pre svoj
elektronický systém zberu získať osvedčenia od vnútroštátnych orgánov
všetkých členských štátov EÚ, v ktorých sa budú zozbierané údaje uchovávať.
Osvedčenie získate aj v prípade, že používate softvér Komisie, pretože je
základom len pre časť vášho elektronického systému zberu. Keď však použijete
softvér Komisie, malo by to uľahčiť vydanie osvedčenia.
Vnútroštátny orgán musí v lehote 1 mesiaca vybaviť vašu žiadosť. Po získaní
osvedčenia musíte uverejniť jeho kópiu na vašej webovej lokalite.
Pozn.: – O vydanie osvedčenia môžete požiadať predtým alebo po tom, čo Komisia zaregistruje
vašu iniciatívu.
– Od júla 2012 a vzhľadom na skúsenosti prvých organizátorov iniciatív s vybudovaním
vlastných online systémov zberu Komisia dočasne ponúka možnosť umiestniť online
systémy zberu organizátorov na vlastných serveroch. Viac informácií nájdete na
lokalite: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/hosting.
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Užitočné zdroje informácií
›› Nariadenie, ktorým sa ustanovujú podrobné technické
a bezpečnostné prvky, ktoré musí rešpektovať váš
systém: http://eur‑lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=OJ:L:2011:301:0003:0009:SK:PDF.
›› Softvér s voľne prístupným zdrojovým kódom vyvinutý Komisiou:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/software?lg=sk.
›› Zoznam vnútroštátnych orgánov, ktoré vydávajú osvedčenia pre
elektronické systémy zberu: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/
public/authorities-online-systems?lg=sk.
e počas
Maximáln

Začnite zber vyhlásení o podpore

cov
12 mesia

Po potvrdení registrácie vašej iniciatívy môžete od občanov začať zbierať
vyhlásenia o podpore. Na zber vyhlásení máte 1 rok. Vyhlásenia o podpore možno
zbierať v papierovej a/alebo elektronickej podobe.
Na účely zberu vyhlásení o podpore musíte použiť osobitné formuláre, ktoré
zodpovedajú vzorom uvedeným v prílohe k nariadeniu o iniciatíve občanov
a ktoré obsahujú všetky požadované informácie o vašej iniciatíve. Tieto informácie
sa musia zhodovať s informáciami uverejnenými o vašej iniciatíve na webovej
lokalite Komisie.
Z vášho účtu organizátora si môžete stiahnuť šablóny formulárov, v ktorých si
môžete vybrať:
›› členský štát, v ktorom chcete zbierať vyhlásenia o podpore;
›› jazyk pre názvy políčok spomedzi úradných jazykov EÚ;
›› jazyk pre informácie o vašej iniciatíve spomedzi jazykov, v ktorých bola
vaša iniciatíva uverejnená na webovej lokalite Komisie.
Ochrana osobných údajov
Počas celého postupu musia organizátori dodržiavať platné právne predpisy
o ochrane údajov. Predovšetkým možno od vás požadovať, aby ste pred začatím
zberu vyhlásení o podpore informovali o plánovanom zbere orgány na ochranu
osobných údajov (12) v členských štátoch, v ktorých sa údaje budú spracúvať. Viac
informácií o ochrane osobných údajov nájdete v časti s názvom Ako sú chránené
osobné údaje signatárov?.
(12) http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
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Minimálny počet signatárov z jednotlivých členských štátov
Vyhlásenia o podpore nemusíte zbierať vo všetkých 28 štátoch EÚ. Potrebujete
však zozbierať minimálny počet signatárov aspoň v 7 štátoch EÚ (v tabuľke si
pozrite minimálne počty pre každý členský štát).
Pozn.: – 
Vyhlásenia o podpore zozbierané v členských štátoch, v ktorých sa nepodarilo
zozbierať požadovaný minimálny počet, sa takisto budú započítavať do potrebného
počtu 1 milióna signatárov.

Minimálne počty signatárov z jednotlivých členských
štátov pre iniciatívy registrované od 1. júla 2014 (13)
Belgicko
Bulharsko
Česká republika
Chorvátsko
Cyprus
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Holandsko
Írsko
Litva
Lotyšsko
Luxembursko
Maďarsko
Malta
Nemecko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Spojené kráľovstvo
Španielsko
Švédsko
Taliansko

15 750
12 750
15 750
8 250
4 500
9 750
4 500
9 750
55 500
15 750
19 500
8 250
8 250
6 000
4 500
15 750
4 500
72 000
38 250
15 750
13 500
24 000
9 750
6 000
54 750
40 500
15 000
54 750

(13) Pokiaľ ide o iniciatívy zaregistrované pred 1. júlom 2014, minimálne počty pre jednotlivé štáty nájdete na
lokalite: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/signatories?lg=sk
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Požiadajte o osvedčenie vyhlásení o podpore
Po zozbieraní potrebného počtu vyhlásení o podpore pre vami navrhovanú
iniciatívu musíte požiadať príslušné vnútroštátne orgány v každom členskom
štáte, kde ste vyhlásenia o podpore zbierali, aby vám osvedčili počet platných
vyhlásení o podpore zozbieraných v danom štáte.
O vydanie osvedčenia musíte požiadať samostatne a len raz v každom
členskom štáte, v ktorom ste zbierali vyhlásenia o podpore.
Vyhlásenia o podpore môžete zaslať v papierovej podobe alebo elektronicky.
Budete musieť zreteľne oddeliť vyhlásenia o podpore zozbierané v tlačenej
podobe, vyhlásenia o podpore zozbierané prostredníctvom elektronického
systému zberu a vyhlásenia o podpore, ktoré boli podpísané s použitím
elektronického podpisu.
Vyhlásenia o podpore zozbierané elektronicky môžete buď vytlačiť a poslať
poštou, alebo odoslať v elektronickej podobe s využitím bezpečných
prostriedkov, ako je napríklad nosič CD‑ROM so zašifrovanými súbormi.
V závislosti od konkrétnych vnútroštátnych orgánov je takisto možné využiť
XML súbory (túto skutočnosť si preverte na webovej lokalite Komisie). Softvér
vyvinutý Komisiou umožňuje export vyhlásení vo formáte XML.
Vnútroštátne orgány majú 3 mesiace na vydanie osvedčenia o počte platných
vyhlásení o podpore. Na overenie vyhlásení budú vnútroštátne orgány
používať primerané metódy kontroly, ktoré môžu byť založené na náhodne
vybranej vzorke.
Odporúčame vám zozbierať viac vyhlásení o podpore, ako je minimálny
požadovaný počet, keďže príslušné vnútroštátne orgány môžu na základe
výsledkov kontroly osvedčiť menší počet vyhlásení, ako ste im predložili.
Užitočné zdroje informácií
›› Zoznam príslušných vnútroštátnych orgánov, ktoré vydávajú
osvedčenia o počte platných vyhlásení o podpore: http://ec.europa.
eu/citizens-initiative/public/authorities-verification?lg=sk.

Predložte svoju iniciatívu občanov Komisii
Keď získate osvedčenia o dosiahnutí stanoveného minimálneho počtu
vyhlásení o podpore z požadovaného počtu členských štátov (celkovo
minimálne 1 milión signatárov a aspoň v 7 štátoch EÚ určené minimálne počty
signatárov), môžete svoju iniciatívu predložiť Komisii.
›› Nezabudnite, že máte zákonnú povinnosť zničiť všetky vyhlásenia
o podpore a všetky ich kópie najneskôr do 1 mesiaca po predložení
iniciatívy Komisii, najneskôr však do 18 mesiacov od dátumu
registrácie navrhovanej iniciatívy občanov (v prípade, že sa vám
nepodarilo zozbierať požadovaný počet vyhlásení o podpore na to,
aby ste iniciatívu mohli predložiť).
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PODPORILO
VÁS MILIÓN
SIGNATÁROV?
ČO BUDE NASLEDOVAŤ?
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Počas 3-mesačného obdobia po predložení vašej iniciatívy, pre ktorú sa
vám podarilo zozbierať požadovaný počet vyhlásení o podpore:
›› sa zástupcovia Komisie stretnú s organizátormi, ktorí budú mať
príležitosť na vysvetlenie otázok, ktoré sú predmetom iniciatívy;
›› organizátori budú mať možnosť predstaviť svoju iniciatívu na
verejnom vypočutí, ktoré sa uskutoční v Európskom parlamente;
›› Komisia po starostlivom posúdení iniciatívy uverejní formálnu
odpoveď, v ktorej uvedie opatrenia, ktoré má prípadne v úmysle
prijať, a svoje odôvodnenie.
Túto odpoveď, ktorá má podobu oznámenia, formálne schvaľuje
kolégium komisárov a uverejňuje sa vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
Ak Komisia v reakcii na iniciatívu občanov zváži prijatie návrhu právneho
predpisu, začne postup vypracovania svojho návrhu (prípadné verejné
konzultácie, posúdenia vplyvu atď.). Po schválení návrhu ho Komisia
predloží legislatívnym orgánom (Európskemu parlamentu a Rade alebo
v niektorých prípadoch len Rade). Aby sa z návrhu stal platný právny
predpis, musia ho legislatívne orgány prerokovať a schváliť.
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PRVÉ TRI INICIATÍVY
podporené vyše miliónom signatárov
PRÁVO NA VODU (Right2Water)
V rámci iniciatívy „Right2Water“ sa žiadalo o „prijatie legislatívy, ktorou sa
zavedie ľudské právo na vodu a sanitáciu tak, ako ho uznáva Organizácia
spojených národov, a podporí zabezpečenie vody a sanitácie ako základnej
verejnej služby pre všetkých“.
Komisia odpovedala pozitívne na žiadosti v tých prípadoch, kde má podľa Zmlúv
právomoc konať a kde jej to umožňovali zásady subsidiarity a proporcionality.
Zaviazala sa k sérií opatrení, ako sú verejná konzultácia (prebehla v mesiacoch
jún až september 2014) a hodnotenie (začalo v júli 2015) smernice o pitnej vode,
vymedzenie širšieho súboru kritérií pre vodohospodárske služby a podpora
dosiahnutia všeobecného prístupu k vode a sanitácii, ktoré sú prioritou jej
programu rozvoja na obdobie po roku 2015. Úsilie EÚ v tejto poslednej oblasti
podstatne prispelo k zachovaniu všeobecného prístupu k vode a sanitácii
v zozname cieľov udržateľného rozvoja (v septembri 2015). Napokon by sa
nemalo zabúdať, že hoci ešte prebiehal zber vyhlásení o podpore pre túto
iniciatívu, Komisia vylúčila odvetvie vodohospodárstva z rozsahu pôsobnosti
smernice 2014/23/EÚ o udeľovaní koncesií.
JEDEN Z NÁS (One of us)
V rámci iniciatívy „Jeden z nás“ sa od EÚ žiadalo zastavenie financovania
činností, pri ktorých sa predpokladá ničenie ľudských embryí, najmä v oblasti
výskumu, rozvojovej pomoci a verejného zdravia.
Komisia prijala svoje oznámenie, kde vysvetľuje, že nemá v úmysle predložiť
legislatívny návrh, keďže platný právny rámec EÚ, ktorý bol nedávno prijatý
Európskym parlamentom a Radou, sa považuje za primeraný.
STOP VIVISEKCII (Stop vivisection)
V rámci iniciatívy „Stop vivisekcii“ občania vyzvali Komisiu, aby „zrušila
smernicu 2010/63/EÚ o ochrane zvierat používaných na vedecké účely a aby
predložila nový návrh, ktorý ukončí vykonávanie pokusov na zvieratách
a namiesto toho zavedie povinné používanie – v rámci biomedicínskeho
a toxikologického výskumu – údajov priamo relevantných pre ľudí.“
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Komisia zdieľa presvedčenie iniciatívy občanov, že testovanie na zvieratách by
sa malo postupne zastaviť. Úplný zákaz výskumu na zvieratách v EÚ by však
bol predčasný a hrozilo by, že biomedicínsky výskum by bol nútený presunúť
sa za hranice Európy. V tejto súvislosti smernica 2010/63/EÚ o ochrane zvierat
používaných na vedecké účely musí zabezpečiť vysokú úroveň ochrany
zvierat. Zrušenie tejto smernice by nezabránilo používaniu zvierat pri pokusoch
a namiesto toho by vyvolalo dereguláciu spôsobu, akým sa tieto pokusy sa
vykonávajú, čím by sa dotknuté zvieratá stali zraniteľnejšie a brzdili by sa
perspektívy rozvoja alternatívnych riešení.
Komisia sa zaviazala, že vykoná viaceré ďalšie opatrenia s cieľom postupne
zastaviť testovanie na zvieratách. Komisia usporiada do roku 2016 konferenciu
za účasti vedeckej obce a príslušných zainteresovaných strán a pri tejto
príležitosti predloží priebežnú správu o pokroku týkajúcu sa prijatých opatrení.
Iniciatíva

Predloženie
iniciatívy
Komisii

Dátum
stretnutia
organizátorov
s Komisiou

Dátum
verejného
vypočutia
v Európskom
parlamente

Dátum
odpovede
Komisie

Right2Water
EIO (2012) 000003

20/12/2013

17/2/2014

17/2/2014

19/3/2014

Jeden z nás (One of us)
EIO (2012) 000005

28/2/2014

9/4/2014

10/4/2014

28/4/2014

Stop vivisekcii
EIO (2012) 000007

3/3/2015

11/5/2015

11/5/2015

3/6/2015

Úplné informácie o následnej činnosti Komisie sú dostupné na:
›› http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/followup_actions/
citizens_initiative_sk.htm
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AKO ZÍSKAŤ ĎALŠIE
INFORMÁCIE?
Pozrite si webovú lokalitu Komisie
a oficiálny register iniciatív občanov:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=sk
Na tejto webovej lokalite nájdete:
›› informácie o iniciatívach občanov usporiadané podľa ich statusov
(prebiehajúce, s dokončeným zberom, nedokončené atď.);
›› nástroj na vyhľadanie iniciatív, ktoré vás zaujímajú;
›› podrobné informácie o pravidlách pre iniciatívu občanov, zoznam
príslušných vnútroštátnych orgánov, poradenstvo a najčastejšie
otázky (FAQ);
›› registračný formulár;
›› organizátorom lokalita poskytuje prístup k účtu organizátora,
prostredníctvom ktorého môžu spravovať iniciatívu od chvíle, keď ju
Komisia zaregistrovala.

Máte ďalšie otázky? Kontaktujte službu Europe Direct.
Tel. 00 800 6 7 8 9 10 11 (*)14
http://europa.eu/contact/call-us/index_sk.htm
E‑mail: http://europa.eu/contact/write-to-us/index_sk.htm
Takisto sa môžete obrátiť na informačné centrum služby Europe Direct vo
svojej krajine. Adresu najbližšieho informačného centra služby Europe Direct
nájdete na lokalite:
http://europa.eu/contact/meet-us/index_sk.htm
(*) Za väčšinu hovorov sa neplatí, niektorí operátori, verejné automaty alebo hotely si však môžu účtovať
poplatok.
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Dôležité upozornenie
Táto publikácia poskytuje všeobecné informácie o pravidlách
a podmienkach platných pre európsku iniciatívu občanov. Obsah publikácie
nie je právne záväzný a jej text nemožno považovať za vyčerpávajúci.
Podrobné pravidlá sú ustanovené v nariadení (EÚ) č. 211/2011 o iniciatíve
občanov:
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:
0001:0022:SK:PDF).

NA-04-15-686-SK-N

NOVÉ PRÁVO PRE OBČANOV EÚ

VY MÔŽETE
URČIŤ
PROGRAM!

Získajte viac informácií o vašom novom práve na:

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/
public/welcome?lg=sk

