
Evropská občanská  
iniciativa
 
váš nástroj k utváření  
evropské politiky

CHOPTE SE  
INICIATIVY!

Evropská občanská iniciativa vám dává příležitost, jak se 
přímo zapojit do evropského demokratického procesu a 
tvorby politik EU, jež ovlivňují váš každodenní život.

MÝTUS 1

Pokud na základě iniciativy 
nevznikne nový právní předpis, 
nemá vynaložené úsilí cenu.

 SKUTEČNOST

1. I když na základě iniciativy nevznikne přímo 
právní předpis, může iniciativa významnou 
měrou zvýšit povědomí veřejnosti o dané 
problematice a podpořit další debatu.

2. Umožní vznik sítí příznivců na regionální, 
vnitrostátní i celounijní úrovni.

3. Problematika se dostává do povědomí 
tvůrců politik, což může vést k 
dalším smysluplným opatřením.

STRUČNÝ PŘEHLED   
MÝTY A SKUTEČNOST

MÝTUS 3

Evropská občanská iniciativa  
je ze strany Komise pouhou  
formalitou

 SKUTEČNOST

1. Evropská občanská iniciativa je jeden z hlavních nástrojů, jak se mohou občané zapojit 
do tvorby politik EU. Evropská komise bere všechny úspěšné iniciativy zcela vážně a 
jasně vždy vysvětluje důvody svých rozhodnutí o následných opatřeních. 

2. Pokud iniciativa u signatářů uspěje, Komise:
	uspořádá	setkání	organizátorů	s	odpovědnými	komisaři,
	 zorganizuje	veřejnou	diskusi	s klíčovými	zúčastněnými	stranami	v Evropském	parlamentu,
	schválí	a	zveřejní	formální	odpověď.

3. Díky novým pravidlům platným od roku 2020 je využívání tohoto nástroje snazší. Před 
tím, než Komise svou odpověď přijme, je také k dispozici více času na návazný postup, 
smysluplnější zvyšování povědomí a na veřejnou diskusi.

MÝTUS 2

Mnoho iniciativ bývá 
zamítnuto.

 SKUTEČNOST

1. Od roku 2015 bylo zaregistrováno více než 
90 % navržených iniciativ! A od ledna 2020, 
kdy začala platit nová pravidla, nebyla žádná 
iniciativa odmítnuta1.

2. Žádost o registraci se zamítá pouze 
v případě, že iniciativa zjevně spadá mimo 
rámec pravomocí Komise, je urážlivá, 
neopodstatněná nebo je v rozporu 
s hodnotami EU.

3. Komise posílila podporu poskytovanou 
organizátorům zavedením nezávislé 
poradenské služby (ECI Forum) a umožnila 
tzv. částečnou registraci iniciativ, čím se snížil 
počet těch zamítnutých.
1	Stav	k	říjnu	2021

https://europa.eu/citizens-initiative-forum/seek-advice_cs


MÝTUS 4

U iniciativ, které získaly 
požadovanou podporu, byla  
následná opatření zklamáním:

 SKUTEČNOST

V návaznosti na iniciativu Konec doby 
klecové: 

se Komise zavázala předložit do konce roku 
2023 legislativní návrh na postupné ukončení 
a následně úplný zákaz používání klecových 
systémů pro všechna zvířata uvedená v 
iniciativě.

V návaznosti na iniciativu Minority Safe Pack 
Komise: 

 Dospěla k závěru, že od jejího předložení 
v roce 2013 byla přijata celá řada opatření 
zaměřených na několik aspektů návrhů 
iniciativy. Ačkoli nenavrhla žádné další právní 
akty, plné provedení již zavedených právních 
předpisů a politických opatření skýtá 
solidní arzenál nástrojů k dosažení cílů této 
iniciativy.

Iniciativa Zakažte glyfosát a chraňte lidi a 
životní prostředí před toxickými pesticidy 
vyústila v:

1. Návrh nařízení Komise o transparentnosti 
a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany 
EU v potravinovém řetězci. Nařízení bylo 
Evropským parlamentem a Radou přijato 
v červnu 2019. Tyto nové právní předpisy 
vstoupily v platnost na jaře roku 2021.

2. Od roku 2017 intenzivnější audity a spolupráci 
s členskými státy s cílem zajistit soulad se 
směrnicí o udržitelném používání pesticidů.

3. Harmonizované ukazatele rizik stanovené 
směrnicí Komise 2019/782, která je v platnosti 
od září 2019.

V návaznosti na iniciativu Stop vivisekci 
Komise:

1. Uznala, že je třeba urychlit pokrok při 
nahrazování, omezování a zdokonalování 
zkoušek na zvířatech.

2. Zavázala se, že větší měrou podpoří vytvoření 
a validaci alternativních přístupů.

Iniciativa Právo na vodu:
1. Podnítila návrh komise na revizi směrnice 

o pitné vodě s cílem zlepšit celkově 
přístup k pitné vodě a zajistit přístup 
k ní zranitelným a marginalizovaným 
skupinám. Revidovaná směrnice vstoupila 
v platnost dne 12. ledna 2021.

2. Díky ní Evropská komise začala prosazovat 
přístup k vodě a hygienickým zařízením jako 
jeden z cílů udržitelného rozvoje Agendy OSN 
pro udržitelný rozvoj 2030.

3. Přispěla k tomu, že odkaz na právo na vodu je 
zahrnut v evropském pilíři sociálních práv.

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/782/oj


E VROPSK Á UNIE

Další	informace	o	evropské	občanské	iniciativě	
jakožto	nástroji	a	o	právě	probíhajících	iniciativách,	
které	můžete	podpořit,	najdete	na	adrese:
ec.europa.eu/citizens-initiative 
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MÝTUS 5

Jedná se o příliš komplikovaný 
a náročný nástroj.

 SKUTEČNOST

1. Nová pravidla vzcházející ze zpětné vazby 
uživatelů, která platí od roku 2020, usnadňují 
iniciování, registraci, organizování iniciativ i 
vyjadřování podpory.

2. Díky novým pravidlům se zdokonalil 
registrační proces a organizátorům je 
prostřednictvím stránek ECI Forum  
k dispozici větší podpora. 

3. Množství osobních údajů potřebných k 
podpoře iniciativy bylo omezeno a k dispozici 
jsou podrobné pokyny pro organizátory.

4. Organizátoři nemusí nechat vytvářet 
vlastní online nástroj pro sběr podpisů a 
mohou využívat nástroj spravovaný Komisí, 
který splňuje velmi přísné bezpečnostní 
nároky. Komise neustále zlepšuje jeho 
uživatelský komfort, včetně dostupnosti 
přes mobilní zařízení. Podle nových pravidel 
mohou signatáři využít také elektronickou 
identifikaci.

#EUTakeTheInitiative
ISBN	978-92-76-42750-6	–	DOI	10.2792/393001

MÝTUS 6

Evropskou občanskou  
iniciativu nikdo nezná.

 SKUTEČNOST

1. Z průzkumu Flash Eurobarometer 485 
vyplývá, že tři ze 4 (75 %) občanů jsou si 
vědomi svého práva účastnit se evropské 
občanské iniciativy.

2. Cílem informační kampaně 
(#EUTakeTheInitiative), jež obnáší akce jak 
na úrovni EU, tak členských států, je zvýšit 
povědomí občanů o jejich právu zahájit nebo 
podpořit evropskou občanskou iniciativu.

3. Úspěšnou iniciativu nemůže organizovat 
jediný člověk – podělte se proto o tyto 
informace s ostatními potenciálními příznivci!

Evropská občanská  
iniciativa

CHOPTE SE  
INICIATIVY!
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http://ec.europa.eu/citizens-initiative
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/learn_cs
https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/data-protection_cs
https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/214273/Eurobarometer%20Report%20Summary%20_%20EU%20Citizenship%20&%20Democracy%20-%20July%202020.pdf

