
NÁVRH EURÓPSKEJ INIATÍVY OBČANOV ÚNIE: HLAVNÉ BODY WEBINÁRA  

Tento dokument zahŕňa hlavné odporúčania týkajúce sa návrhu európskej iniciatívy občanov, ktoré 
odzneli na webinároch fóra európskej iniciatívy občanov. Odporúčania sú zoskupené podľa tém, 
pričom pochádzajú z dvoch webinárov:

• webinár „Právne poradenstvo pri koncipovaní európskej iniciatívy občanov“, 2019      
• webinár „Právne poradenstvo pri koncipovaní európskej iniciatívy občanov“, 2020  

Hlavné závery 
 

1. Zmena právnych predpisov EÚ sa dosiahne len prostredníctvom právnych aktov. Pri 
navrhovaní iniciatívy by preto organizátori mali myslieť skôr ako právnici než ako aktivisti.

2. Organizátori musia presne vedieť, aké ciele sa majú prostredníctvom iniciatívy dosiahnuť, čo 
musia veľmi jasne v návrhu vyjadriť.  Právne formulácie by mali byť veľmi presné, pričom by 
sa mali vyhýbať príliš všeobecným názvom či témam.

3. Odkazy na články zmlúv EÚ vždy závisia od oblasti činnosti, na ktorú sa chcú organizátori 
zamerať. Organizátori musia zabezpečiť, aby sa v ich iniciatíve uvádzala oblasť politiky, v 
ktorej chcú dosiahnuť zmenu. Uľahčí sa tým aj odkazovanie na príslušné právne ustanovenia.

4. Organizátori musia vo svojej iniciatíve uviesť, čo presne chcú, aby Európska komisia 
vykonala. Je dôležité pochopiť, aké kroky žiadajú od Európskej komisie na základe ich 
iniciatívy. 

Ďalšie relevantné body

Kompetencie EÚ 
 

 Organizátori musia zohľadniť právomoci EÚ. Na tento účel by sa organizátori mali 1) zamerať
na oblasť práva (napr. sociálne, životné prostredie, pracovné, dane), 2) porozumieť, komu 
prináleží právomoc (EÚ alebo členské štáty) a 3) pochopiť, o aký druh právomoci EÚ ide (ak 
existuje). 

 Organizátori môžu zvážiť návrh minimálnej zmeny právnych predpisov EÚ. Takto môžu 
organizátori Európskej komisii potvrdiť, že požadujú len malú legislatívnu zmenu, čo môže 
prospieť postupu.

Poradný tím fóra európskej iniciatívy občanov

 Cieľom právnych expertov služby poradného tímu je zabezpečiť, aby bola žiadosť predložená 
v rámci iniciatívy dostatočne jasná a dobre štruktúrovaná. Maximalizuje sa tak šanca prejsť 
procesom registrácie. 

 Poradný tím môže zabezpečiť, aby návrh znenia iniciatívy spĺňal právne kritériá, a 
nevyjadruje sa k jeho obsahu.

Právne odkazy

 Odkazovať na články 289 a 294 ZFEÚ je vždy dobré, nakoľko Komisii priznávajú právomoc 
navrhovať právne predpisy. Odkazy na iné články závisia od oblasti, v ktorej chcú organizátori

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn/webinar/webinar-legal-advice-when-drafting-european-citizens-initiative-2019_sk
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn/webinar/webinar-legal-advice-drafting-european-citizens-initiative-2020_sk


iniciovať legislatívny proces. Uvedenie viacerých rôznych odkazov na články by mohlo byť 
prospešné.

 Ak organizátori odkazujú na články Zmluvy, mali by vysvetliť svoj výber ustanovenia (napr. v 
prílohe). Európska komisia tak môže ľahšie posúdiť registráciu. 

 Európska komisia má možnosť registrovať iniciatívy, aj keď organizátori neposkytli správne 
ustanovenia.

 Článok 288 ZFEÚ je vždy dobrým východiskom pri porozumení povahy právneho aktu.

Praktické informácie pri predkladaní európskej iniciatívy občanov

 Pri predkladaní iniciatívy je povinné poskytnúť tieto informácie: jazyk iniciatívy, názov 
iniciatívy, ciele iniciatívy, ustanovenia zmlúv EÚ považovaných za relevantné pre navrhované 
opatrenie (článok alebo všeobecný odkaz). 

 Ak ide o tému veľmi technickej povahy, vhodným miestom na dodatočné objasnenie cieľov 
iniciatívy je príloha.

 Organizátori môžu zvážiť návrh krátkej aj dlhej verzie názvu iniciatívy.

Proces

 Na vykonávanie iniciatívy sa môže v súlade s vnútroštátnym právom členského štátu vytvoriť 
právny subjekt. Účelom tohto subjektu je riadenie dotknutej iniciatívy.

 Po tom, ako organizátori podajú žiadosť o zaregistrovanie iniciatívy, Európska komisia 
posúdi, či bude alebo nebude schválená. Európska komisia poskytne odpoveď do dvoch 
mesiacov.

 Komisia sa tiež môže rozhodnúť, že iniciatívu zaregistruje len čiastočne.
 Komisia poskytne preklad obsahu iniciatívy.
 Najčastejšími chybami organizátorov sú: 1) miešanie príliš veľkého počtu aspektov v žiadosti.

Je dôležité nespájať rozdielne nápady do jednej iniciatívy. 2) nevedomosť o kompetenciách 
EÚ. Organizátori sa musia uistiť, že EÚ má v oblasti ich žiadosti skutočne právo prijímať 
právne predpisy. 3) neoverenie si toho, či Komisia má právomoc navrhnúť právny predpis 
týkajúci sa konkrétnej otázky, ktorú sa navrhovaná iniciatíva snaží riešiť.


