
Prosaďte věci, na kterých 
vám záleží – využijte šance 

spoluutvářet agendu EU

Podpořte správnou věc 
– připojte svůj podpis nebo 
se zapojte do kampaně za 

nějakou iniciativu

Vytvořte si síť příznivců 
a nechte si poradit od 

zkušenějších na Fóru evropské 
občanské iniciativy

Evropská občanská 
iniciativa: Nástroj k síření a prosazení 

vaší myšlenky v celé EU

Proč byste se měli chopit iniciativy?

EVROPSK Á UNIE



Převezměte  iniciativu

Již zkušenost se zorganizováním vlastní evropské občanské iniciativy může být v mnoha 
ohledech sama o sobě odměnou. Například přibývání podpisů či to, jak se vaše myšlenka 
dostává do povědomí veřejnosti v celé EU. Při organizování kampaně za evropskou občan-
skou iniciativu zažijete řadou konkrétních úspěchů a milníků. Na jejichž počátku je vaše 
rozhodnutí s iniciativou začít. Tohle nám o svých zkušenostech řekli organizátoři již rea-
lizovaných evropských občanských iniciativ:

Při práci na kampani pro naši evropskou občanskou iniciativu jsme měli šanci 
debatovat a vyměnit si názory s lidmi z celé EU a vést s nimi fantastické diskuse, 

ke kterým by za jiných okolností nikdy nedošlo. Snad nejhezčí je číst a slyšet poděkování od 
příznivců z celé Evropy a jejich povzbuzující slova. Přesně tahle motivace nám vždy 
připomněla, proč je tak důležité vyjádřit své názory, i když je to někdy trnitá cesta.“ 

Organizátoři iniciativy občanské společnosti týkající se zákazu 
hromadného biometrického sledování „Vraťte nám naše tváře“

Zorganizováním evropské občanské iniciativy se vám otevírá spousta 
možností! Jednak můžete své požadavky předložit oficiálně a existuje 

i reálná šance, že se vám podaří něco skutečně změnit. Naše myšlenka „bydlení pro 
všechny“ byla nedávno zohledněna v usnesení Evropského parlamentu. Ano, jednak 
musíte shromáždit milion podpisů, ale nenechte se tím odvést od podstaty a smyslu 
vašeho tématu. Formulujte své požadavky a jděte za svou vizí dál, a to i v případě, že se vám 
shromáždit milion podpisů nepodaří! To nejlepší může přijít až poté – jako v našem případě, kdy 
jsme přišli s navazujícím projektem bydlení4europe.org. A i pro ten už máme velkou podporu.“

Organizátor iniciativy HOUSINGFORALL
 

Naše evropská občanská iniciativa velmi těsně navazuje na cíle a opatření Zelené dohody pro 
Evropu a na Agendu OSN pro udržitelný rozvoj 2030. Komise Ursuly von der Leyenové tak 

naše podněty týkající se ochrany půdy zohlednila a byly projednány na úrovni EU. Byl jsem též vyzván, 
abych naše návrhy představil na zasedáních Evropského parlamentu. Poté, co Evropský parlament přijal 
usnesení o ochraně půdy, předložila Komise novou Půdní strategii. Což je přesně to, o co jsme žádali 
prostřednictvím naší evropské občanské iniciativy. Jen to přišlo o tři roky později.“

Organizátor iniciativy People4Soil



Zavedena Lisabonskou 
smlouvou, která vstoupila 
v platnost 1. prosince 2009.

Začala fungovat od 1. 
dubna 2012, kdy začalo platit 

první nařízení o evropské 
občanské iniciativě.

Předepsaného počtu prohlášení o 
podpoře, který je nutný k tomu, aby 
mohla Evropská komise v záležitosti dále 
jednat, se již podařilo dosáhnout několika 
evropským občanským iniciativám. Buď 
vedly k přijetí nových právních předpisů, 
nebo měly jiný užitečný výsledek.

Svůj návrh smí 
organizátoři Komisi 
předložit po získání 
1 milionu podpisů 
a zároveň musejí získat 
předepsané minimální počty 
podpisů alespoň v 7 zemích EU.

Hlavní   fakta o evropské občanské iniciativě

Organizátoři mohou bezplatně 
využívat centrální online 

systém ke sběru podpisů, 
který provozuje Komise a který 

umožňuje shromažďovat podpisy 
online v plném souladu s právními 

předpisy o ochraně údajů.
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Participativní    demokracie na úrovni EU –  
stručný přehled  

Jako občan EU máte právo účastnit se rozhodovacího procesu EU. Zde se podíváme na několik 
nástrojů, které občanům EU umožňují vyjadřovat jejich názory a zapojit se do utváření politiky 
na úrovni EU.

1. Volte nebo kandidujte ve volbách do Evropského parlamentu. Hlasujte pro kandidáty, jejichž 
politický program nejlépe odráží vaši vizi pro EU. Po celou dobu mandátu udržujte se svým poslancem/
poslankyní kontakt, aby mohli účinně hájit vaše zájmy. Nezapomeňte, že voleb se mohou účastnit i občané 
EU žijící v jiné zemi EU. Stejně tak máte právo ve volbách kandidovat. Více najdete zde.

2. Evropská občanská iniciativa – Jak je uvedeno výše, evropská občanská iniciativa vám umožňuje 
navrhnout opatření týkající se problému, který vám leží na srdci, a pro než získáte napříč EU dostatečnou 
podporu. Podaří-li se vám shromáždit 1 milion podpisů, sejdete se se zástupci Komise a zúčastníte se 
veřejného slyšení v Evropském parlamentu. Komise poté přezkoumá předmět vaší iniciativy a vydá 
formální odpověď, v níž nastíní, jaká opatření přijme, nebo v případě, že nebudou navržena žádná 
následná opatření, vysvětlí proč. Pokud Komise na základě vašeho podnětu předloží legislativní 
návrh, učiní tak v souladu se zásadou subsidiarity, proporcionality a zdokonalené tvorby práv-
ních předpisů. Ve většině případů pak návrh bude muset ještě schválit Evropský parlament a 
Rada. Teprve pak se může stát právním předpisem EU. 

3. Konference o budoucnosti Evropy (2021/2022) umožňuje občanům zapojit se 
do celoevropské diskuse, pořádat akce a předkládat návrhy, které považují pro budouc-
nost EU za důležité. Mnohojazyčná platforma konference byla navržena tak, aby umož-
nila skutečně celoevropskou diskusi. Umožní shromáždit všechny podněty, které v rámci 
konference vzniknou. Orgány EU se zavázaly, že se budou všemi relevantními výsledky 
konference zabývat.

4. Portál Podělte se o svůj názor umožňuje všem občanům a zúčastněným stranám (veřejným 
orgánům, nevládním organizacím, výzkumným pracovníkům, akademické obci, podnikům) zasílat svou 
zpětnou vazbu a přispět k utváření iniciativ EU. Podělte se o své myšlenky a názory na připravované právní 
předpisy a iniciativy EU – stačí vyplnit dotazník související veřejné konzultace nebo zaslat komentář k návrhu 
právního předpisu, o který vám jde. Komise všechny připomínky a příspěvky vyhodnocuje a vytváří souhrnnou 
analýzu. V rámci některých iniciativ vyhotoví zprávu. V té se odrazí i váš názor. Další informace.

5. Portál pro zjednodušování právních předpisů umožňuje veřejnosti zasílat podněty, které mohou 
pomoci zjednodušit stávající právní předpisy EU. Návrhy pak projednává skupina odborníků v rámci platformy Fit 
pro budoucnost. Projděte si seznam témat uvedených na platformě a podělte se o své nápady – např. jak zvýšit 
jejich potenciál digitalizace, jak zjednodušit postupy a povinnosti související s označováním (např. výrobků a služeb), 
udělováním povolení a podáváním zpráv nebo jak zabránit překrývání či právní nejistotě. Můžete také navrhnout 
nová témata.

6. Petice Evropskému parlamentu ohledně způsobu, jakým jsou evropské právní předpisy prováděny v 
praxi a jak ovlivňují váš život. Petice se smějí týkat pouze stávajících činností EU, nelze jimi žádat o návrhy nových 
právních předpisů EU a smí je předložit pouze jediný předkladatel. Úkolem Petičního výboru Evropského parlamentu 
je reagovat na všechny petice a zjednat pokud možno mimosoudní nápravu v těch záležitostech, na něž předkladatelé 

petic upozorňují a které jsou oprávněné a týkají se otázek souvisejících s oblastmi činnosti EU. Jak předložit petici.

Evropská občanská iniciativa
váš nástroj k utváření evropské politiky

CHOPTE 
SE INICIATIVY

#EUTakeTheInitiative
europa.eu/citizens-initiative
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https://europa.eu/youreurope/citizens/residence/elections-abroad/index_en.htm
https://europa.eu/citizens-initiative/_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/conference-future-europe_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say-simplify_cs
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say-simplify_cs
https://www.europarl.europa.eu/petitions/en/home
https://europa.eu/citizens-initiative

