
CHOP SA 
INICIATÍVY! 

E U R Ó P S K A  Ú N I A

Európska iniciatíva 
občanov 
Váš nástroj na formovanie 
európskej politiky

Kľúčové etapy iniciatívy 
občanov 

 Príprava a vytvorenie skupiny organizátorov;

 Registrácia iniciatívy Komisiou s bezplatným 
prekladom do všetkých úradných jazykov 
EÚ. V prípade návrhov (čiastočne) mimo 
právomocí Komisie je možná aj revízia zo strany 
organizátorov a čiastočná registrácia;

 Uverejnenie iniciatívy na webovom sídle 
Európskej iniciatívy občanov;

 Zber vyhlásení o podpore v papierovej podobe 
a/alebo online;

  Overovanie vyhlásení o podpore vnútroštátnymi 
orgánmi;

 Predloženie iniciatívy Európskej komisii;

  Stretnutie so zástupcami Komisie;

 Verejné vypočutie a hodnotenie politickej 
podpory Európskym parlamentom;

 Oficiálna odpoveď Európskej komisie;

 Realizácia navrhovaných opatrení Komisiou.

Európska iniciatíva  
občanov v skratke
Európska iniciatíva občanov poskytuje prí-
ležitosť priamo sa zapojiť do európskeho 
demokratického procesu a rozširuje možnosti, 
ako môžete formovať politiky EÚ, ktoré ovplyv-
ňujú váš život.

Európska iniciatíva občanov je jedinečná. Ide o 
prvý nástroj, ktorý umožňuje občanom z viace-
rých krajín EÚ, aby spoločne navrhli konkrétne 
právne zmeny týkajúce sa spoločného cieľa. Ako 
občan EÚ sa môžete buď pripojiť ku skupine 
organizátorov, ktorí začínajú iniciatívu, alebo 
podporiť existujúce iniciatívy.

Iniciatívu môže začať 7 občanov EÚ vo veku, 
v ktorom majú právo voliť, s pobytom v aspoň 
7 rôznych členských štátoch. Keď sa pod ini-
ciatívu podpíše 1 milión občanov, Komisia 
rozhodne o tom, aké následné opatrenia prijme. 

Iniciatíva občanov sa môže týkať ktorejkoľvek 
oblasti, v ktorej má Európska komisia právomoc 
predkladať návrhy právnych predpisov, naprí-
klad v oblastiach životného prostredia, ochrany 
spotrebiteľa, poľnohospodárstva, rybárstva, 
energetiky, dopravy alebo obchodu.

Viac informácií o európskej iniciatíve občanov 
vrátane zoznamu prebiehajúcich iniciatív,  
ktoré môžete podporiť, nájdete na webe:   

europa.eu/citizens-initiative

#EUTakeTheInitiative
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Právo konať vo veciach, 
na ktorých vám záleží
Máte predstavu o tom, ako riešiť sociálne alebo 
environmentálne výzvy, ktorým čelí Európa, ale 
hovoríte si, že váš hlas osamote nie je dosta-
točne silný na to, aby ho bolo počuť? V takejto 
situácii môže pomôcť európska iniciatíva obča-
nov. Umožňuje vám zapojiť sa do záležitostí, v 
ktoré veríte, a predložiť svoje návrhy.

Vďaka tomuto nástroju môžete ovplyvniť európ-
sku agendu a pozitívne zmeniť veci, na ktorých 
vám záleží. Európska iniciatíva občanov znáso-
buje váš hlas a dáva vám možnosť „naštartovať“ 
proces tvorby politiky EÚ.

Vytváranie sietí a  
podpora diskusie
Ako občania Európy si ctíme spoločné hodnoty, 
a hoci žijeme v rôznych krajinách, môžeme sa 
zanietiť za rovnaké ciele. Európska iniciatíva 
občanov vám pomôže spojiť sa s inými ľudí z 
celej EÚ, aby ste spoločne presadzovali otázku 
blízku vášmu srdcu, podporili diskusiu a inicio-
vali reformy.

Európska iniciatíva občanov je jedným z hlav-
ných nástrojov Európskej únie na podporu 
participatívnej demokracie, pretože občanom 
z rôznych krajín umožňuje vymieňať si názory 
a konať spoločne.

Priama komunikácia s 
rozhodovacími orgánmi
Vďaka európskej iniciatíve občanov môžu ľudia 
z celej EÚ spoločne predniesť svoje obavy 
priamo rozhodovacím orgánom.

Hoci výmena názorov je vždy prospešná, cieľ 
európskej iniciatívy občanov je konkrétnejší. 
Celkovým cieľom iniciatívy je ovplyvniť politiky 
a podporiť zmeny. Keď sa organizátorom podarí 
zozbierať 1 milión podpisov, predložia svoje 
požiadavky priamo najskôr Európskej komisii a 
potom ich verejne predstavia v Európskom par-
lamente, aby sa zabezpečilo, že ich posolstvo sa 
dostane k čo najširšiemu publiku a prediskutuje 
so zástupcami uvedených inštitúcií a ostatnými 
zainteresovanými stranami.

Organizovanie iniciatívy pomáha na regionál-
nej, národnej a európskej úrovni vytvárať sieť 
ľudí, ktorí sa zanietili pre tú istú otázku. Tým sa 
zvyšuje informovanosť a obohacuje diskusia (aj 
v médiách). Daná otázka sa tak stáva pevnou 
súčasťou politickej agendy, a to aj v prípadoch, 
keď iniciatíva nevedie k prijatiu právnych pred-
pisov EÚ.
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