
CHOPTE SE 
INICIATIVY 

E V R O P S K Á  U N I E

Evropská občanská 
iniciativa 
Váš nástroj k utváření 
evropské politiky

Hlavní etapy občanské iniciativy 

 Příprava iniciativy a založení skupiny 
organizátorů

 Registrace iniciativy ze strany Komise s jejím 
bezplatným překladem do všech úředních 
jazyků EU, u návrhů spadajících (částečně) 
mimo pravomoci Komise, možnost revize 
iniciativy ze strany organizátorů a případně  
její částečná registrace

 Zveřejnění v internetovém registru evropských 
občanských iniciativ

 Sběr prohlášení o podpoře v papírové a/nebo 
elektronické podobě

  Ověření prohlášení o podpoře vnitrostátními 
orgány

 Předložení iniciativy Evropské komisi

  Setkání se zástupci Komise

 Veřejné slyšení a vyhodnocení politické podpory 
ze strany Evropského parlamentu

 Oficiální odpověď Evropské komise

 Následná opatření Komise

Evropská občanská  
iniciativa stručně 
Evropská občanská iniciativa vám nabízí 
možnost, jak se přímo podílet na evropském 
demokratickém procesu, jak ovlivnit politiku 
EU, která se přímo dotýká vašeho života.

Evropská občanská iniciativa je jako nástroj 
ojedinělá. Jako první umožňuje občanům států 
Unie spojit se a navrhnout konkrétní změnu 
právních předpisů týkající se společné věci. 
Jako občan EU se buď můžete stát jedním z 
organizátorů, nebo svým podpisem podpořit 
některou z iniciativ, které právě probíhají.

Iniciativu může zahájit 7 občanů EU, kteří musí 
pocházet z alespoň 7 různých členských států 
a musí být ve věku, který jim umožňuje účast ve 
volbách. Poté, co organizátoři iniciativy získají 
alespoň 1 milion podpisů, Komise rozhodne, 
jaká následná opatření učinit.

Vaše občanská iniciativa se musí týkat oblastí, v 
nichž má Evropská komise pravomoc navrhnout 
právní předpis – například životní prostředí, 
ochrana spotřebitele, zemědělství, rybářství, 
energetika nebo obchod.

Další informace o evropské občanské iniciativě 
jako nástroji a o právě probíhajících iniciativách, 

které můžete podpořit, najdete na adrese: 
europa.eu/citizens-initiative

#EUTakeTheInitiative
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Právo jednat v otázkách, 
které vám leží na srdci
Možná máte nějakou představu o tom, jak by 
se daly řešit sociální a environmentální výzvy, 
jimž Evropa čelí, máte však pocit, že jako jedinci 
vám nebude nikdo naslouchat. Právě v takovém 
případě může být evropská občanská iniciativa 
optimálním řešením, jelikož vám umožní pod-
pořit věc, na které vám záleží, a podat velmi 
konkrétní návrh. 

Díky tomuto nástroji můžete ovlivnit agendu 
evropské politiky a přinést pozitivní změny 
do oblasti, která je pro vás důležitá. Evropská 
občanská iniciativa násobí sílu hlasu jednotlivců 
a dává vám právo iniciovat změny v politice EU. 

Navazovat kontakty  
a podporovat diskusi
V Evropě sdílíme společné hodnoty a i když 
žijeme v různých zemích, často nám jde o spo-
lečnou věc. Prostřednictvím evropské občanské 
iniciativy se můžete spojit s dalšími lidmi z celé 
EU a mobilizovat síly ve prospěch otázky, která 
vám leží na srdci, podněcovat diskusi a zahájit 
reformy.

Iniciativa umožňuje občanům z různých států 
vyměňovat si názory a sdružovat se, a je tak 
jedním z hlavních nástrojů Evropské unie, který 
prosazuje širší participativní demokracii.

Oslovit tvůrce politik 
přímo
Díky evropské občanské iniciativě mohou lidé z 
celé EU společně upozornit politické představi-
tele na otázky, které je trápí. 

Jakkoli je již pouhá výměna názorů vždy příno-
sem, občanská iniciativa chce být konkrétnější. 
Jejím hlavním cílem je ovlivňovat politiku a 
zasazovat se o změnu. Po shromáždění 1 mili-
onu podpisů mohou organizátoři předložit 
své návrhy přímo: nejdříve Evropské komisi a 
posléze na veřejném slyšení v Evropském parla-
mentu. To zajištuje, že hlavní myšlenky iniciativy 
budou řádně prodiskutovány se zástupci těchto 
institucí a dalších zúčastněných stran.

Při organizaci iniciativy se navíc na regionální, 
celostátních a unijní úrovni vytváří kontaktní 
sítě osob, které sdílejí stejné zaujetí pro určitou 
věc. Zvyšuje se tak povědomí obyvatel o dané 
otázce, probíhá o ní diskuse, a to i ve sdělova-
cích prostředcích. Dostává se jí pozornosti v 
politických kruzích, i když z ní nakonec nemusí 
vzejít právní předpis EU. 
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