
Angažujte sa vo 
veciach, na ktorých 

vám záleží – odštartujte 
agendu EÚ

Podporte ju vo forme, ktorá 
vám bude vyhovovať – 

podpisom alebo kampaňou  
na podporu iniciatívy

Vytvorte si sieť a získajte 
podporu z Fóra európskej 

iniciatívy občanov

Európska iniciatíva 
občanov:  nástroj na prenos vašich  

nápadov po celej EÚ

Prečo by ste mali ujať iniciatívy?

EURÓPSK A ÚNIA



Ujmite  sa iniciatívy!

Urobiť krok vpred a predložiť európsku iniciatívu občanov môže byť obohatením v mno-
hých smeroch. Kampane európskej iniciatívy občanov sa vyznačujú mnohými osobitnými 
úspechmi a míľnikmi, počnúc zberom podpisov až po sledovanie, ako sa vaša myšlienka 
šíri medzi spoluobčanmi. Vďaka tomuto vášmu kroku je možné naozaj všetko. Pozrite sa, 
čo hovoria organizátori o svojich skúsenostiach s EIO:

Vďaka európskej iniciatíve občanov sme si mohli vypočuť názory ľudí v celej EÚ a  
viesť s nimi fantastické diskusie, ku ktorým by sme sa za normálnych okolností nikdy 

nedostali. Tou najpozitívnejšou vecou bola počuť vďaku a povzbudenie našich priaznivcov z 
celej Európy. Táto motivácia nám aj v ťažkých chvíľach pripomínala, prečo je také dôležité 
ozvať sa.“ 

 Iniciatíva občianskej spoločnosti za zákaz praktík hromadného 
biometrického sledovania /organizátori iniciatívy „Reclaim Your Face“ 
(Vráťte nám tvár)

Spustenie európskej iniciatívy občanov vám otvára dvere! Týmto 
spôsobom je možné klásť požiadavky s veľkou šancou na dosiahnutie 

zmeny. Naše myšlienky sa nedávno dostali do uznesenia Európskeho parlamentu 
o bývaní pre všetkých. Je dôležité pokúsiť sa zozbierať milión podpisov, ale rovnako 
dôležité je zamerať sa najmä na tému a obsah. Vzneste svoje požiadavky a pokračujte, 
aj keď nezozbierate milión podpisov. Zázraky sa udejú až potom, ako vidíme aj teraz pri našom 
nadväzujúcom projekte housing4europe.org. Stretli sme množstvo ľudí, ktorí sa k nám pridali.“  

 Organizátori iniciatívy – HOUSINGFORALL (bývanie pre všetkých)

Naša EIO bola vo veľkej miere v súlade s cieľmi a opatreniami Európskej zelenej dohody aj s 
Agendou OSN 2030. Preto sa od nástupu Komisie Ursuly von der Leyenovej otázky ochrany 

pôdy riešia a diskutuje sa o nich na úrovni EÚ. Dostali sme ponuku prezentovať svoje myšlienky na 
zasadnutiach Európskeho parlamentu. Po tom, ako Európsky parlament prijal uznesenie o ochrane pôdy, 
predstavila Komisia novú stratégiu pre pôdu: presne toto sme chceli dosiahnuť svojou EIO, akurát, že sa 
to podarilo až o tri roky neskôr.“ 

Organizátor iniciatívy People4Soil (Ľudia za pôdu)



Zaviedla sa Lisabonskou 
zmluvou, ktorá nadobudla 
platnosť 1. decembra 2009.

Fungovať začala  
1. apríla 2012, keď sa začalo 

uplatňovať prvé nariadenie o 
európskej iniciatíve občanov.

Požadovaný počet vyhlásení o podpore 
potrebných na to, aby Európska 
komisia začala konať, sa už podarilo 
zozbierať viacerým európskym 
iniciatívam občanov. Niektoré viedli 
k novým právnym predpisom, iné 
priniesli ďalšie zmysluplné výsledky.

Na predloženie 
návrhu Komisii je 
potrebný 1 milión 
podpisov, pričom 
sa musia dosiahnuť 
minimálne prahové hodnoty 
v najmenej 7 krajinách EÚ.

Kľúčové   fakty o európskej iniciatíve občanov

Organizátori môžu bezplatne 
využívať centrálny online 

systém zberu, ktorý prevádzkuje 
Komisia a ktorý umožňuje 

elektronický zber podpisov v plnom 
súlade s právnymi predpismi o 

ochrane údajov.
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Európska iniciatíva občanov
váš nástroj na formovanie európskej politiky

CHOP 
SA INICIATÍVY

#EUTakeTheInitiative
europa.eu/citizens-initiative

EURÓPSKA ÚNIA

Participatívna   demokracia na úrovni EÚ –  
stručný sprievodca  

Ako občan EÚ máte právo zapojiť sa do rozhodovacieho procesu EÚ. V nasledujúcich riadkoch 
je zhrnutá široká škála nástrojov, vďaka ktorým môžete vyjadriť svoj názor a zapojiť sa do for-
movania politík na úrovni EÚ.

1. Účasť alebo kandidovanie vo voľbách do Európskeho parlamentu Hlasujte za kandidátov, 
ktorých politický program najlepšie odráža vaše predstavy o smerovaní EÚ. Udržiavajte kontakt so svojimi 
poslancami EP počas celého ich mandátu, aby mohli zastupovať vaše záujmy. Volebné práva majú aj občania 
EÚ žijúci v inej členskej krajine. Máte okrem toho právo kandidovať vo voľbách. Ďalšie informácie.

2. Európska iniciatíva občanov – Ako sa uvádza vyššie EIO vám umožňuje navrhnúť opatrenia 
v otázke, na ktorej vám záleží, a získať podporu v celej EÚ. Po zozbieraní 1 milióna podpisov sa stret-
nete so zástupcami Komisie a zúčastníte sa na verejnom vypočutí v Európskom parlamente. Komisia 
potom preskúma podstatu vašej iniciatívy a prijme formálnu odpoveď, v ktorej uvedie, aké opatre-
nia prijme. Ak nenavrhne žiadne následné opatrenia, vysvetlí prečo. Ak Komisia zváži predloženie 
legislatívneho návrhu, uplatní zásady subsidiarity, proporcionality a lepšej tvorby práva. Vo 
väčšine prípadov budú musieť tento návrh prijať Európsky parlament a Rada, aby sa mohol 
stať právnym predpisom EÚ. 

3. Konferencia o budúcnosti Európy (2021/2022) poskytuje občanom možnosť 
zapojiť sa do celoeurópskej diskusie, organizovať podujatia zdola nahor a predkladať návrhy, 
ktoré považujú za dôležité pre budúcnosť EÚ. Viacjazyčná platforma tejto konferencie bola 
navrhnutá tak, aby podnietila skutočne celoeurópsku diskusiu, ktorá umožní zozbierať všetky 
návrhy vznesené na tejto konferencii. Inštitúcie EÚ sa zaviazali, že na výsledky konferencie 
budú reagovať nadväzujúcimi opatreniami vždy, keď to bude možné.

4. Portál Vyjadri svoj názor umožňuje všetkým občanom a zainteresovaným stranám 
(verejným orgánom, mimovládnym organizáciám, výskumným pracovníkom, akademikom, podnikom) 
posielať spätnú väzbu a prispievať k formovaniu iniciatív EÚ. Podeľte sa o svoje názory a pripomienky 
k pripravovaným právnym predpisom a iniciatívam EÚ – vyplňte dotazník vo verejnej konzultácii alebo zašlite 
pripomienky k právnym návrhom. Komisia všetku spätnú väzbu aj ďalšie príspevky analyzuje a sumarizuje 
V rámci niektorých iniciatív pripraví správy. Takto si môžete overiť, ako spätná väzba prispieva k doladeniu prísluš-
ných iniciatív. Ďalšie informácie.

5. Portál Vyjadri svoj názor – navrhni zjednodušenie vám umožňuje podeliť sa o svoje predstavy o tom, 
ako zjednodušiť existujúce právne predpisy EÚ. Vaše návrhy prerokuje expertná skupina platformy Fit for Future. 
Pozrite si zoznam tém v pracovnom programe tejto platformy a podeľte sa o svoje nápady, ako zvýšiť ich potenciál 
pre digitalizáciu, ako zjednodušiť postupy a povinnosti spojené s označovaním, autorizáciou a podávaním správ 
alebo ako zabrániť zdvojovaniu či neistote. Môžete aj navrhnúť nové témy.

6. Petícia Európskemu parlamentu na tému spôsob vykonávania európskych právnych predpisov, resp. 
spôsobu, akým ovplyvňujú váš život. Petície sa týkajú existujúcich činností EÚ; nemôžu sa v nich žiadať návrhy nových 
právnych predpisov EÚ; môže ich predložiť jediný predkladateľ. Výbor Európskeho parlamentu pre petície sa snaží 
odpovedať na všetky petície a ak je to možné, poskytne aj mimosúdny prostriedok nápravy v prípade, že existujú 
oprávnené obavy v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa oblastí činnosti EÚ, ktoré predkladatelia petícií nastoľujú. 

Ďalšie informácie.
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