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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
č. 211/2011
ze dne 16. února 2011
o občanské iniciativě

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 24
první pododstavec této smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise,
po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního
výboru (1),
s ohledem na stanovisko Výboru regionů (2),
v souladu s řádným legislativním postupem (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Smlouva o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) posiluje
občanství Unie a dále zvyšuje demokratické fungování Unie tím,
že mimo jiné stanoví, že každý občan má právo se podílet na
demokratickém životě Unie prostřednictvím evropské občanské
iniciativy. Tento postup skýtá občanům možnost obrátit se
přímo na Komisi a vyzvat ji, aby předložila návrh právního
aktu Unie pro účely provedení Smluv, podobnou právu svěře
nému Evropskému parlamentu článkem 225 Smlouvy o fungování
EU a Radě článkem 241 Smlouvy o fungováni EU.

(2)

Postupy a podmínky vyžadované pro občanskou iniciativu by
měly být jasné, jednoduché, uživatelsky vstřícné a přiměřené
povaze občanské iniciativy, tak aby povzbuzovaly k účasti
občanů a učinily Unii přístupnější. Měly by zajistit přiměřenou
rovnováhu mezi právy a povinnostmi.

(3)

Měly by rovněž zajistit, aby pro občany Unie platily podobné
podmínky pro podporu občanské iniciativy bez ohledu na to,
z kterého členského státu pocházejí.

(4)

Komise by měla také poskytovat občanům na požádání informace
a neformální rady k občanským iniciativám, zejména pokud jde
o kritéria registrace.

(1) Úř. věst. C 44, 11.2.2011, s. 182.
(2) Úř. věst. C 267, 1.10.2010, s. 57.
(3) Postoj Evropského parlamentu ze dne 15. prosince 2010 (dosud nezveřejněný
v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 14. února 2011.
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(5)

Je třeba stanovit minimální počet členských států, z nichž musí
občané pocházet. Aby se zajistilo, že občanská iniciativa bude
odrážet zájem Unie a současně že používání tohoto nástroje
bude i nadále jednoduché, měl by být tento počet stanoven na
čtvrtinu členských států.

(6)

Za tímto účelem je rovněž vhodné stanovit minimální počet pode
psaných osob pocházejících z každého z těchto členských států.
Aby se občanům pro podporu občanské iniciativy zajistily
podobné podmínky, měl by být tento minimální počet sestupným
způsobem poměrný. Pro větší jasnost by měl být tento minimální
počet pro každý členský stát stanoven v příloze k tomuto naří
zení. Minimální počet podepsaných osob vyžadovaný v každém
členském státě by se měl rovnat počtu členů Evropského parla
mentu volených v daném státě vynásobenému 750. Komise by
měla být zmocněna ke změně uvedené přílohy tak, aby odrážela
veškeré změny ve složení Evropského parlamentu.

(7)

Je vhodné stanovit minimální věkovou hranici pro podporu
občanské iniciativy. Tato hranice by měla být stanovena jako
věk, kdy mají občané právo volit ve volbách do Evropského
parlamentu.

(8)

Aby bylo možno občanskou iniciativu úspěšně uplatnit, je nutné,
aby měla alespoň minimální organizovanou strukturu. Měla by
mít podobu výboru občanů složeného z fyzických osob (organi
zátorů) pocházejících nejméně ze sedmi různých členských států,
aby se podpořilo zformulování a reflexe témat celoevropského
dosahu. V zájmu transparentnosti a plynulé a účinné komunikace
by výbor občanů měl jmenovat zástupce, kteří budou během
celého procesu prostředníky mezi ním a orgány Unie.

(9)

Subjekty, zejména organizace, které podle Smluv přispívají
k utváření evropského politického vědomí a k vyjadřování vůle
občanů Unie, by měly mít možnost podpořit občanskou inici
ativu, pokud tak činí plně transparentním způsobem.

(10)

Aby se zajistila soudržnost a transparentnost v souvislosti s navr
hovanými občanskými iniciativami a aby se zamezilo situaci, kdy
jsou podpisy sbírány na podporu návrhu občanské iniciativy,
který není v souladu s podmínkami stanovenými v tomto naří
zení, měla by být povinná registrace těchto iniciativ na interne
tové stránce, kterou Komise zpřístupní, před shromážděním
potřebného počtu prohlášení o podpoře od občanů. Veškeré
návrhy občanských iniciativ, které jsou v souladu s podmínkami
stanovenými v tomto nařízení, by měly být Komisí zaregistro
vány. Komise by měla provádět registraci v souladu s obecnými
zásadami řádné správy.

(11)

Jakmile je návrh občanské iniciativy zaregistrován, mohou orga
nizátoři sbírat prohlášení o podpoře od občanů.
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(12)

Je vhodné k tomuto nařízení přiložit formulář prohlášení
o podpoře uvádějící údaje, které jsou nezbytné pro ověření člen
skými státy. Komise by měla být zmocněna ke změně uvedené
přílohy v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU
s ohledem na informace, které jí poskytnou členské státy.

(13)

S řádným ohledem na zásadu, že osobní údaje musí být přimě
řené, podstatné a nepřesahující míru s ohledem na účely, pro
které jsou shromažďovány, se poskytování osobních údajů,
včetně případně osobních identifikačních čísel nebo čísel osob
ních dokladů, osobami, které podepsaly navrhovanou občanskou
iniciativu, vyžaduje do té míry, v níž je to nezbytné k ověření
prohlášení o podpoře členskými státy v souladu s vnitrostátním
právem a praxí.

(14)

Aby bylo možno účinně využít moderní technologie jako nástroje
participativní demokracie, je vhodné stanovit, že se prohlášení
o podpoře sbírají v elektronické i v listinné podobě. Online
systémy sběru by měly mít odpovídající bezpečnostní prvky,
aby se mimo jiné zajistilo, že údaje jsou bezpečně shromažďo
vány a ukládány. Za tímto účelem by Komise měla stanovit pro
online systémy sběru podrobné technické specifikace.

(15)

Je vhodné, aby členské státy ověřovaly soulad online systémů
sběru s požadavky tohoto nařízení před sběrem prohlášení
o podpoře.

(16)

Komise by měla zpřístupnit software s otevřeným zdrojovým
kódem, který bude obsahovat příslušné technické a bezpečnostní
prvky nezbytné k tomu, aby online systémy sběru byly v souladu
s tímto nařízením.

(17)

Je vhodné zajistit, aby prohlášení o podpoře občanské iniciativy
byla shromažďována během určité doby. Aby se zajistilo, že
navrhované občanské iniciativy zůstanou relevantní a současně
se vzala v úvahu složitost sběru prohlášení o podpoře uvnitř
Unie, neměla by tato doba být delší než dvanáct měsíců ode
dne registrace navrhované občanské iniciativy.

(18)

Je vhodné stanovit, že obdrží-li občanská iniciativa potřebný
počet prohlášení o podpoře, měl by každý členský stát nést odpo
vědnost za ověřování a potvrzování prohlášení o podpoře sebra
ných od podepsaných osob pocházejících z tohoto členského
státu. Vzhledem k nutnosti omezit jejich administrativní zátěž
by členské státy měly ve lhůtě tří měsíců od obdržení žádosti
o potvrzení provést tato ověření na základě vhodných kontrol,
které mohou být prováděny na náhodně vybraném vzorku,
a měly by vystavit dokument potvrzující počet platných obdrže
ných prohlášení o podpoře.

(19)

Před předložením občanské iniciativy Komisi by organizátoři
měli zajistit splnění všech příslušných podmínek stanovených
v tomto nařízení.
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(20)

Komise by měla občanskou iniciativu přezkoumat a předložit
odděleně své právní a politické závěry. Měla by rovněž ve
lhůtě tří měsíců uvést opatření, která zamýšlí podniknout v reakci
na tuto iniciativu. Aby Komise prokázala, že občanská iniciativa
podpořená nejméně jedním milionem občanů Unie a její případné
pokračování jsou zkoumány pečlivě, měla by jednoznačně, srozu
mitelně a podrobně uvést důvody pro svá zamýšlená opatření
a obdobně by měla uvést důvody i v případě, že nemá v úmyslu
učinit žádná opatření. Pokud Komise obdržela občanskou inici
ativu podpořenou požadovaným počtem podepsaných osob, která
splňuje ostatní požadavky tohoto nařízení, mělo by se jejím orga
nizátorům umožnit představit ji na veřejném slyšení na úrovni
Unie.

(21)

Na zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení se v plném
rozsahu vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvi
slosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (1). V tomto ohledu je v zájmu právní jistoty vhodné
vyjasnit, že organizátoři občanské iniciativy a příslušné orgány
členských států jsou správci údajů ve smyslu směrnice 95/46/ES,
a stanovit maximální období, během nějž lze osobní údaje shro
mážděné za účelem občanské iniciativy uchovávat. Ve své funkci
správců údajů mají organizátoři přijmout všechna příslušná
opatření, aby splnili povinnosti uložené směrnicí 95/46/ES,
zejména povinnosti spojené s oprávněností zpracování osobních
údajů, bezpečností zpracování, poskytováním informací a s právy
subjektů údajů na přístup k jejich osobním údajům stejně jako
dosáhnout jejich opravy a vymazání.

(22)

Na zpracování údajů podle tohoto nařízení se v plném rozsahu
vztahují ustanovení kapitoly III směrnice 95/46/ES o soudním
přezkumu, odpovědnosti a sankcích. Organizátoři občanské inici
ativy by měli v souladu s použitelným vnitrostátním právem
odpovídat za škody, které způsobí. Kromě toho by členské
státy měly zajistit, aby se na organizátory vztahovaly náležité
sankce za porušení tohoto nařízení.

(23)

Na zpracování osobních údajů prováděné Komisí podle tohoto
nařízení se v plném rozsahu vztahuje nařízení Evropského parla
mentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu
těchto údajů (2).

(1) Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
(2) Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.
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(24)

S cílem řešit budoucí potřeby přizpůsobení by Komise měla být
zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 290 Smlouvy o fungování EU za účelem změny příloh
tohoto nařízení. Je zvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni.

(25)

Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata
v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června
1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených
Komisi (1).

(26)

Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané
Listinou základních práv Evropské unie, zejména článkem 8
uvedené listiny, který stanoví, že každý má právo na ochranu
osobních údajů, které se ho týkají.

(27)

Evropský inspektor ochrany údajů byl konzultován a zaujal
stanovisko (2),

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Předmět
Toto nařízení stanoví postupy a podmínky požadované pro občanskou
iniciativu podle článku 11 Smlouvy o EU a článku 24 Smlouvy o fungo
vání EU.

Článek 2
Definice
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

1. „občanskou iniciativou“ iniciativa předložená Komisi v souladu
s tímto nařízením, která Komisi vyzývá, aby v rámci svých pravo
mocí předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle mínění
občanů nezbytné přijetí právního aktu Unie pro účely provedení
Smluv, a kterou podpořil nejméně jeden milion způsobilých pode
psaných osob pocházejících alespoň z jedné čtvrtiny všech členských
států;
(1) Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
(2) Úř. věst. C 323, 30.11.2010, s. 1.
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2. „podepsanými osobami“ občané Unie, kteří podpořili danou občan
skou iniciativu tím, že vyplnili formulář prohlášení o podpoře této
iniciativy;

3. „organizátory“ fyzické osoby tvořící výbor občanů odpovědný za
přípravu občanské iniciativy a její předložení Komisi.

Článek 3
Požadavky na organizátory a na podepsané osoby
1.
Organizátoři musí být občany Unie a musí být ve věku, kdy mají
právo volit ve volbách do Evropského parlamentu.

2.
Organizátoři ustaví výbor občanů složený alespoň ze sedmi osob,
které mají bydliště nejméně v sedmi různých členských státech.

Organizátoři jmenují jednoho zástupce a jednoho náhradníka (dále jen
„kontaktní osoby“), kteří jsou v průběhu celého postupu prostředníky
mezi výborem občanů a orgány Unie a kteří jsou oprávněni hovořit
a jednat jménem výboru občanů.

Organizátoři, kteří jsou členy Evropského parlamentu, se nezapočítávají
se do minimálního požadovaného počtu členů výboru občanů.

Za účelem registrace navrhovaných občanských iniciativ v souladu
s článkem 4 bere Komise v úvahu pouze informace týkající se sedmi
členů výboru občanů, kterých je zapotřebí pro splnění požadavků stano
vených v odstavci 1 tohoto článku a v tomto odstavci.

3.
Komise může organizátory požádat, aby vhodným způsobem
prokázali, že požadavky stanovené v odstavcích 1 a 2 jsou splněny.

4.
Aby byly podepsané osoby způsobilé k podpoře navrhované
občanské iniciativy, musí být občany Unie a musí být ve věku, kdy
mají právo volit ve volbách do Evropského parlamentu.

Článek 4
Registrace navrhované občanské iniciativy
1.
Před zahájením sběru prohlášení o podpoře navrhované občanské
iniciativy od podepsaných osob zaregistrují organizátoři iniciativu
u Komise a poskytnou informace uvedené v příloze II, zejména o před
mětu a cílech navrhované občanské iniciativy.

Uvedené informace se poskytují v jednom z úředních jazyků Unie
v online registru, který Komise pro tento účel zpřístupní (dále jen
„registr“).
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Organizátoři poskytují registru a případně na svých internetových strán
kách pravidelně aktualizované informace o zdrojích podpory a finanč
ních prostředků navrhované občanské iniciativy.
Po potvrzení registrace v souladu s odstavcem 2 mohou organizátoři
navrhovanou občanskou iniciativu předložit v dalších úředních jazycích
Unie za účelem zahrnutí do registru. Za překlad navrhované občanské
iniciativy do dalších úředních jazyků Unie odpovídají organizátoři.
Komise zřídí kontaktní místo pro poskytování informací a pomoci.
2.
Do dvou měsíců od obdržení informací uvedených v příloze II
Komise zaregistruje navrhovanou občanskou iniciativu pod individu
álním registračním číslem a zašle organizátorům potvrzení, jsou-li
splněny tyto podmínky:
a) byl ustaven výbor občanů a byly jmenovány kontaktní osoby
v souladu s čl. 3 odst. 2;
b) navrhovaná občanská iniciativa nespadá zjevně mimo rámec pravo
mocí Komise na předložení návrhu právního aktu Unie pro účely
provedení Smluv;
c) navrhovaná občanská iniciativa není zjevně zneužívající, bezdůvodná
nebo šikanózní a
d) navrhovaná občanská iniciativa není zjevně v rozporu s hodnotami
Unie uvedenými v článku 2 Smlouvy o EU.
3.
Komise odmítne registraci, pokud podmínky stanovené v odstavci
2 nejsou splněny.
Pokud Komise navrhovanou občanskou iniciativu odmítne zaregistrovat,
vyrozumí organizátory o důvodech tohoto odmítnutí a o veškerých
možných soudních i mimosoudních opravných prostředcích, které mají
k dispozici.
4.
Zaregistrovaná navrhovaná občanská iniciativa se zveřejní
v registru. Subjekty údajů jsou oprávněny, aniž jsou dotčena jejich
práva podle nařízení (ES) č. 45/2001, požadovat odstranění svých osob
ních údajů z registru po uplynutí doby dvou let ode dne registrace
navrhované občanské iniciativy.
5.
Organizátoři mohou zaregistrovanou navrhovanou občanskou
iniciativu stáhnout kdykoli před tím, než předloží prohlášení o podpoře
v souladu s článkem 8. V takovém případě se tato skutečnost zazna
mená v registru.

Článek 5
Postupy a podmínky pro sběr prohlášení o podpoře
1.
Organizátoři odpovídají za sběr prohlášení o podpoře od podepsa
ných osob pro navrhovanou občanskou iniciativu, která byla zaregistro
vána podle článku 4.
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Ke sběru prohlášení o podpoře lze použít pouze formulář odpovídající
vzorům uvedeným v příloze III a vypracovaný v jednom z jazykových
znění uvedených v registru pro tuto navrhovanou občanskou iniciativu.
Organizátoři vyplní formuláře uvedené v příloze III před zahájením
sběru prohlášení o podpoře od podepsaných osob. Informace uvedené
ve formulářích musí být stejné jako informace obsažené v registru.

2.
Organizátoři mohou sbírat prohlášení o podpoře v listinné nebo
v elektronické podobě. Pokud se prohlášení o podpoře sbírají online,
použije se článek 6.

Pro účely tohoto nařízení se s prohlášeními o podpoře, která byla
podepsána elektronicky za použití zaručeného elektronického podpisu
ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/93/ES ze
dne 13. prosince 1999 o zásadách Společenství pro elektronické
podpisy (1), nakládá stejným způsobem jako s prohlášeními o podpoře
v listinné podobě.

3.
Podepsané osoby musí vyplnit formuláře prohlášení o podpoře,
které jim poskytli organizátoři. Vyplňují pouze osobní údaje, které
jsou požadovány pro účely ověřování členskými státy, jak jsou stano
veny v příloze III.

Podepsané osoby mohou podpořit danou navrhovanou občanskou inici
ativu pouze jednou.

4.
Členské státy sdělí Komisi veškeré změny informací obsažených
v příloze III. S ohledem na tyto změny může Komise přijmout změny
přílohy III prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 17 a podle podmínek stanovených v článcích 18 a 19.

5.
Všechna prohlášení o podpoře se sbírají po dni registrace navrho
vané občanské iniciativy po dobu, která nepřesáhne dvanáct měsíců.

Na konci této doby se v registru uvede, že lhůta uplynula a případně že
nebyl shromážděn potřebný počet prohlášení o podpoře.

Článek 6
Online systémy sběru
1.
V případě online sběru prohlášení o podpoře se údaje získané
prostřednictvím online systémů sběru uchovávají na území členského
státu.

Online systém sběru musí být v souladu s odstavcem 3 potvrzen v tom
členském státě, v němž budou údaje shromážděné prostřednictvím
online systému sběru uchovávány. Organizátoři mohou použít jeden
online systém sběru pro sběr prohlášení o podpoře prováděný v několika
nebo ve všech členských státech.
(1) Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12.
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Pro účely online sběru lze vzory formuláře prohlášení o podpoře
upravit.

2.
Organizátoři zajistí, aby byl online systém sběru používaný pro
sběr prohlášení o podpoře v souladu s odstavcem 4.

Před zahájením sběru prohlášení o podpoře organizátoři požádají
příslušný orgán daného členského státu, aby potvrdil, že online systém
sběru používaný za tímto účelem je v souladu s odstavcem 4.

Organizátoři mohou sběr prohlášení o podpoře prostřednictvím online
systému sběru zahájit až poté, co obdrží potvrzení uvedené v odstavci 3.
Kopii tohoto potvrzení organizátoři zveřejní na internetových stránkách
používaných pro online systém sběru.

Do 1. ledna 2012 Komise zřídí a poté udržuje software s otevřeným
zdrojovým kódem, který obsahuje vhodné technické a bezpečnostní
prvky nezbytné pro dosažení souladu s ustanoveními tohoto nařízení
týkajícími se online systémů sběru. Tento software je poskytován
zdarma.

3.
Pokud je online systém sběru v souladu s odstavcem 4, vydá za
tímto účelem příslušný oprávněný orgán do jednoho měsíce potvrzení
podle vzoru uvedeného v příloze IV.

Členské státy uznávají potvrzení vydaná příslušnými orgány jiných člen
ských států.

4.
Online systémy sběru musí mít odpovídající bezpečnostní a tech
nické prvky, aby se zajistilo, že:

a) formulář prohlášení o podpoře mohou online předložit pouze fyzické
osoby;

b) údaje poskytnuté online jsou bezpečně shromažďovány a ukládány,
aby se mimo jiné zajistilo, že je nelze měnit nebo používat za jiným
účelem, než je vyjádření podpory dané občanské iniciativě, a aby
byly osobní údaje chráněny proti náhodnému nebo nedovolenému
zničení, náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo
přístupu;

c) systém může vytvářet prohlášení o podpoře v podobě, která odpo
vídá vzorům stanoveným v příloze III, aby členské státy mohly
provést ověření v souladu s čl. 8 odst. 2.

5.
Do 1. ledna 2012 přijme Komise regulativním postupem podle
čl. 20 odst. 2 technické specifikace pro provedení odstavce 4.
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Článek 7
Minimální počet podepsaných osob na členský stát
1.
Osoby, které podepsaly občanskou iniciativu, musí pocházet
nejméně z jedné čtvrtiny členských států.
2.
►C1 Nejméně v jedné čtvrtině členských států musí počet pode
psaných osob dosáhnout alespoň minimálního počtu občanů stanove
ného v příloze I k okamžiku registrace navrhované občanské inici
ativy. ◄ Tyto minimální počty odpovídají počtu členů Evropského
parlamentu volených v každém členském státě, vynásobenému 750.
3.
Komise přijme prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci
v souladu s články 17 a podle podmínek stanovených v článcích 18
a 19 vhodné úpravy přílohy I tak, aby odrážela veškeré změny ve
složení Evropského parlamentu.
4.
Podepsané osoby jsou považovány za osoby pocházející z člen
ského státu, jenž je v souladu s čl. 8 odst. 1 druhým pododstavcem
odpovědný za ověření jejich prohlášení o podpoře.

Článek 8
Ověřování a potvrzování prohlášení o podpoře členskými státy
1.
Po shromáždění potřebného počtu prohlášení o podpoře od pode
psaných osob v souladu s články 5 a 7 předloží organizátoři prohlášení
o podpoře v listinné nebo elektronické podobě příslušným orgánům
uvedeným v článku 15 k ověření a potvrzení. Pro tento účel použijí
organizátoři formulář obsažený v příloze V a odděleně uvedou prohlá
šení o podpoře shromážděná v listinné podobě, prohlášení o podpoře
podepsaná elektronicky za použití zaručeného elektronického podpisu
a prohlášení o podpoře shromážděná prostřednictvím online systému
sběru.
Organizátoři předloží prohlášení o podpoře příslušnému členskému státu
takto:
a) členskému státu, v němž má podepsaná osoba bydliště nebo jehož je
státním příslušníkem, jak je uvedeno v příloze III části C bodě 1,
nebo
b) členskému státu, který vydal osobní identifikační číslo nebo osobní
doklad uvedený v prohlášení o podpoře, jak je uvedeno v příloze III
části C bodě 2.
2.
Ve lhůtě nejvýše tří měsíců od obdržení žádosti ověří příslušné
orgány předložená prohlášení o podpoře pomocí vhodných kontrol,
v souladu s vnitrostátním právem a případně zvyklostmi. Na tomto
základě vystaví organizátorům potvrzení podle vzoru obsaženého
v příloze VI, v němž potvrdí počet platných prohlášení o podpoře pro
dotyčný členský stát.
Pro účely ověřování prohlášení o podpoře není nutné prokazovat
pravost podpisu.
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3.

Potvrzení uvedené v odstavci 2 se vydává zdarma.

Článek 9
Předložení občanské iniciativy Komisi
Po získání potvrzení uvedených v čl. 8 odst. 2, a pokud byly splněny
všechny příslušné postupy a podmínky stanovené v tomto nařízení,
mohou organizátoři občanskou iniciativu spolu s informacemi o veškeré
podpoře a finančních prostředcích, které ve prospěch iniciativy obdrželi,
předložit Komisi. Tyto informace se zveřejňují v registru.

Mezní výše podpory a finančních prostředků z jakýchkoli zdrojů, při
jejímž překročení je třeba poskytnout informace, je totožná s hranicí
stanovenou v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2004/2003
ze dne 4. listopadu 2003 o statutu a financování politických stran na
evropské úrovni (1).

Pro účely tohoto článku použijí organizátoři formulář obsažený v příloze
VII a vyplněný formulář předloží spolu s listinnými nebo elektronic
kými kopiemi potvrzení stanovených v čl. 8 odst. 2.

Článek 10
Postup posouzení občanské iniciativy Komisí
1.

Když Komise obdrží občanskou iniciativu v souladu s článkem 9:

a) bezodkladně ji zveřejní v registru;

b) přijme organizátory na patřičné úrovni a dá jim příležitost, aby
podrobně vysvětlili problematiku příslušné občanské iniciativy;

c) do tří měsíců vydá sdělení obsahující její právní a politické závěry
ohledně této iniciativy, případná opatření, která zamýšlí učinit,
a odůvodnění, proč tato opatření hodlá či nehodlá učinit.

2.
Sdělení uvedené v odst. 1 písm. c) se oznámí organizátorům
občanské iniciativy, Evropskému parlamentu a Radě a zveřejní se.

Článek 11
Veřejné slyšení
Pokud jsou splněny podmínky čl. 10 odst. 1 písm. a) a b), je organi
zátorům ve lhůtě stanovené v čl. 10 odst. 1 písm. c) poskytnuta možnost
představit občanskou iniciativu na veřejném slyšení. Komise a Evropský
parlament zajistí pořádání tohoto slyšení v Evropském parlamentu,
popřípadě společně s dalšími orgány a institucemi Unie, které se jej
budou chtít zúčastnit, a zastoupení Komise na odpovídající úrovni.
(1) Úř. věst. L 297, 15.11.2003, s. 1.
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Článek 12
Ochrana osobních údajů
1.
Při zpracování osobních údajů podle tohoto nařízení dodržují orga
nizátoři občanské iniciativy a příslušné orgány členského států směrnici
95/46/ES a vnitrostátní předpisy přijaté na jejím základě.

2.
Pro účely zpracovávání osobních údajů se organizátoři občanské
iniciativy a příslušné orgány určené podle čl. 15 odst. 2 považují za
správce údajů v souladu s čl. 2 písm. d) směrnice 95/46/ES.

3.
Organizátoři zajistí, aby osobní údaje shromážděné pro danou
občanskou iniciativu nebyly použity k jiným účelům než k vyjádření
jejich podpory této iniciativě, a zničí všechna obdržená prohlášení
o podpoře této občanské iniciativy a veškeré jejich kopie do jednoho
měsíce po předložení této iniciativy Komisi podle článku 9, nebo do 18
měsíců po dni registrace navrhované občanské iniciativy, podle toho, co
nastane dříve.

4.
Příslušný orgán použije osobní údaje, které pro danou občanskou
iniciativu obdrží, pouze pro účely ověření prohlášení o podpoře
v souladu s čl. 8 odst. 2 a zničí všechna prohlášení o podpoře a jejich
kopie do jednoho měsíce po vydání potvrzení uvedeného ve zmíněném
článku.

5.
Prohlášení o podpoře dané občanské iniciativy a jejich kopie
mohou být uchovávány i po uplynutí lhůt uvedených v odstavcích 3
a 4, pokud je to nezbytné pro účely právních nebo správních řízení
vztahujících se k navrhované občanské iniciativě. Organizátoři
a příslušný orgán zničí veškerá prohlášení o podpoře a jejich kopie
nejpozději týden po ukončení výše uvedených řízení vydáním koneč
ného rozhodnutí.

6.
Organizátoři provedou vhodná technická a organizační opatření na
ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení,
náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělení nebo přístupu,
zejména pokud zpracování zahrnuje předávání údajů v síti, jakož
i proti jakékoli jiné podobě nedovoleného zpracování.

Článek 13
Odpovědnost
Organizátoři v souladu s použitelným vnitrostátním právem odpovídají
za škody, jež způsobí při organizování občanské iniciativy.
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Článek 14
Sankce
1.
Členské státy zajistí, aby se na organizátory vztahovaly vhodné
sankce za porušení tohoto nařízení, a zejména za:
a) nepravdivá prohlášení organizátorů;
b) podvodné používání údajů.
2.
Sankce uvedené v odstavci 1 musí být účinné, přiměřené a odra
zující.

Článek 15
Příslušné orgány v členských státech
1.
Pro účely provedení čl. 6 odst. 3 členské státy určí orgány
příslušné pro vydávání potvrzení podle uvedeného ustanovení.
2.
Pro účely provedení čl. 8 odst. 2 každý členský stát určí jeden
orgán příslušný pro koordinaci procesu ověřování prohlášení o podpoře
a pro vydávání potvrzení podle uvedeného ustanovení.
3.
Do 1. března 2012 sdělí členské státy Komisi názvy a adresy
příslušných orgánů.
4.

Komise seznam příslušných orgánů zveřejní.

Článek 16
Změna příloh
Komise může v oblasti působnosti příslušných ustanovení tohoto naří
zení přijmout změny jeho příloh prostřednictvím aktů v přenesené
pravomoci v souladu s článkem 17 a podle podmínek stanovených
v článcích 18 a 19.

Článek 17
Výkon přenesené pravomoci
1.
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku
16 je svěřena Komisi na dobu neurčitou.
2.
Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí
současně Evropskému parlamentu a Radě.
3.
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi
podléhá podmínkám stanoveným v článcích 18 a 19.
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Článek 18
Zrušení přenesení pravomoci
1.
Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci
uvedené v článku 16 kdykoli zrušit.

2.
Orgán, který zahájil vnitřní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit
přenesení pravomoci, se před přijetím konečného rozhodnutí vynasnaží
uvědomit v přiměřené lhůtě druhý orgán a Komisi a uvede pravomoci,
jejichž přenesení by mělo být zrušeno, a důvody tohoto zrušení.

3.
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm
blíže určených. Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu
dni, který v něm je upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů
v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské
unie.

Článek 19
Námitky proti aktům v přenesené pravomoci
1.
Evropský parlament a Rada mohou proti aktu v přenesené pravo
moci vyslovit námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení.
Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží
o dva měsíce.

2.
Pokud Evropský parlament ani Rada ve lhůtě uvedené v odstavci
1 námitky proti aktu v přenesené pravomoci nevysloví, je akt zveřejněn
v Úředním věstníku Evropské unie a vstupuje v platnost dnem v něm
stanoveným.

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku
Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím této lhůty, pokud
Evropský parlament i Rada uvědomí Komisi o svém úmyslu námitky
nevyslovit.

3.
Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti
němu Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky. Orgán, který
vyslovuje námitky proti aktu v přenesené pravomoci, je odůvodní.

Článek 20
Výbor
1.

Pro účely provádění čl. 6 odst. 5 je Komisi nápomocen výbor.
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2.
Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhod
nutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
Článek 21
Oznámení vnitrostátních předpisů
Každý členský stát oznámí Komisi konkrétní předpisy, které přijme
k provedení tohoto nařízení.
Komise o nich uvědomí ostatní členské státy.
Článek 22
Přezkum
Do 1. dubna 2015 a poté každé tři roky předloží Komise Evropskému
parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení.
Článek 23
Vstup v platnost a použitelnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 1. dubna 2012.
Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech
členských státech.
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PŘÍLOHA I

MINIMÁLNÍ POČET PODEPSANÝCH OSOB NA ČLENSKÝ STÁT
Belgie

16 500

Bulharsko

13 500

Česká republika

16 500

Dánsko

9 750

Německo

74 250

Estonsko

4 500

Irsko

9 000

Řecko

16 500

Španělsko

40 500

Francie

55 500

Chorvatsko

9 000

Itálie

54 750

Kypr

4 500

Lotyšsko

6 750

Litva

9 000

Lucembursko

4 500

Maďarsko
Malta

16 500
4 500

Nizozemsko

19 500

Rakousko

14 250

Polsko

38 250

Portugalsko

16 500

Rumunsko

24 750

Slovinsko

6 000

Slovensko

9 750

Finsko

9 750

Švédsko

15 000

Spojené království

54 750
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PŘÍLOHA II
INFORMACE

POŽADOVANÉ PRO REGISTRACI
OBČANSKÉ INICIATIVY

NAVRHOVANÉ

1. Název navrhované občanské iniciativy (maximálně 100 znaků);
2. předmět (maximálně 200 znaků);
3. popis cílů navrhované občanské iniciativy, o níž má Komise jednat (maxi
málně 500 znaků);
4. ustanovení Smluv, která organizátoři považují za relevantní pro navrhované
opatření;
5. jméno/jména a příjmení, poštovní adresa, státní příslušnost a datum narození
sedmi členů výboru občanů, s výslovným uvedením zástupce a náhradníka
a jejich elektronických adres a telefonních čísel (1);
6. dokumenty prokazující jméno/jména a příjmení, poštovní adresu, státní
příslušnost a datum narození každého ze sedmi členů výboru občanů;
7. veškeré zdroje podpory a finančních prostředků pro navrhovanou občanskou
iniciativu v okamžiku registrace.
Organizátoři mohou v příloze uvést podrobnější informace o předmětu, cílech
a pozadí navrhované občanské iniciativy. Přejí-li si, mohou rovněž předložit
návrh právního aktu.

(1) Prohlášení o ochraně soukromí: V souladu s článkem 11 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu
těchto údajů jsou subjekty údajů informovány o tom, že tyto osobní údaje jsou shro
mažďovány Komisí za účelem postupu týkajícího se navrhované občanské iniciativy.
Veřejnosti budou na online registru Komise zpřístupněny pouze tyto údaje: jméno/jména
a příjmení organizátorů, elektronická adresa kontaktních osob a informace o zdrojích
podpory a finančních prostředků. Subjekty údajů jsou oprávněny z legitimních důvodů
týkajících se jejich konkrétní situace nesouhlasit se zveřejněním svých osobních údajů,
požádat kdykoli o opravu těchto údajů a po uplynutí dvou let ode dne registrace navr
hované občanské iniciativy požádat o jejich odstranění z online registru Komise.

▼M3

(pro členské státy, které nepožadují osobní identifikační číslo/číslo osobního dokladu)

FORMULÁŘ PROHLÁŠENÍ O PODPOŘE – ČÁST A (1)

PŘÍLOHA III
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▼M3

(pro členské státy, které požadují osobní identifikační číslo/číslo osobního dokladu)

FORMULÁŘ PROHLÁŠENÍ O PODPOŘE – ČÁST B (1)
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▼M3
ČÁST C
1. Požadavky pro členské státy, které nepožadují osobní identifikační číslo/
číslo osobního dokladu (formulář prohlášení o podpoře – část A):

Členský stát

Belgie

Podepsané osoby, jejichž prohlášení o podpoře se předkládá
dotyčnému členskému státu

— osoby s bydlištěm v Belgii
— belgičtí státní příslušníci s bydlištěm v zahraničí,
pokud vnitrostátní orgány informovali o svém
bydlišti

Dánsko

— osoby s bydlištěm v Dánsku
— dánští státní příslušníci s bydlištěm v zahraničí,
pokud vnitrostátní orgány informovali o svém
bydlišti

Německo

— osoby s bydlištěm v Německu
— němečtí státní příslušníci s bydlištěm v zahraničí,
pokud vnitrostátní orgány informovali o svém
bydlišti

Estonsko

— osoby s bydlištěm v Estonsku
— estonští státní příslušníci s bydlištěm v zahraničí

Irsko
Lucembursko

— osoby s bydlištěm v Irsku
— osoby s bydlištěm v Lucembursku
— lucemburští státní příslušníci s bydlištěm v zahra
ničí, pokud vnitrostátní orgány informovali
o svém bydlišti

Nizozemsko

— osoby s bydlištěm v Nizozemsku
— nizozemští státní příslušníci s bydlištěm v zahra
ničí

Slovensko

— osoby s bydlištěm na Slovensku
— slovenští státní příslušníci s bydlištěm v zahraničí

Finsko

— osoby s bydlištěm ve Finsku
— finští státní příslušníci s bydlištěm v zahraničí

Spojené království

— osoby s bydlištěm ve Spojeném království

2. Seznam členských států, které požadují některé z osobních identifikačních
čísel/čísel osobních dokladů uvedených níže a vydaných dotyčným člen
ským státem (formulář prohlášení o podpoře – část B):
BULHARSKO
— Единен граждански номер (osobní číslo)
ČESKÁ REPUBLIKA
— občanský průkaz
— cestovní pas
ŘECKO
— Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (průkaz totožnosti)
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▼M3
— Διαβατήριο (cestovní pas)
— Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμ
ονής πολίτη Ε.Ε. (doklad o pobytu / doklad o trvalém pobytu)
ŠPANĚLSKO
— Documento Nacional de Identidad (průkaz totožnosti)
— Pasaporte (cestovní pas)
— Número de Identidad de Extranjero, de la tarjeta o certificado, correspon
diente a la inscripción en el Registro Central de Extranjeros (identifikační
číslo cizince (NIE) z průkazu nebo osvědčení odpovídající registraci
v centrálním rejstříku cizinců)
FRANCIE
— Passeport (cestovní pas)
— Carte nationale d’identité (průkaz totožnosti)
CHORVATSKO
— Osobni identifikacijski broj (osobní identifikační číslo)
ITÁLIE
— Passaporto (cestovní pas), inclusa l’indicazione dell’autorità di rilascio
(včetně orgánu, který doklad vydal)
— Carta di identità (průkaz totožnosti), inclusa l’indicazione dell’autorità di
rilascio (včetně orgánu, který doklad vydal)
KYPR
— Δελτίο Ταυτότητας (průkaz totožnosti státního příslušníka nebo osoby
s bydlištěm na území Kypru)
— Διαβατήριο (cestovní pas)
LOTYŠSKO
— Personas kods (osobní identifikační číslo)
LITVA
— Asmens kodas (osobní číslo)
MAĎARSKO
— személyazonosító igazolvány (průkaz totožnosti)
— útlevél (cestovní pas)
— személyi azonosító szám (személyi szám) (osobní identifikační číslo)
MALTA
— Karta tal-Identità (průkaz totožnosti)
RAKOUSKO
— Reisepass (cestovní pas)
— Personalausweis (průkaz totožnosti)
POLSKO
— Numer ewidencyjny PESEL (evidenční číslo PESEL)
PORTUGALSKO
— Bilhete de identidade (průkaz totožnosti)
— Passaporte (cestovní pas)
— Cartão de Cidadão (občanský průkaz)
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RUMUNSKO
— Carte de identitate (průkaz totožnosti)
— pașaport (cestovní pas)
— certificat de înregistrare (osvědčení o registraci)
— carte de rezidență permanentă pentru cetățenii UE (pobytová karta pro
trvalý pobyt občanů EU)
— Cod Numeric Personal (osobní identifikační číslo)
SLOVINSKO
— Enotna matična številka občana (osobní identifikační číslo)
ŠVÉDSKO
— Personnummer (osobní identifikační číslo)
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▼B
PŘÍLOHA IV
POTVRZENÍ O SOULADU ONLINE SYSTÉMU SBĚRU S NAŘÍZENÍM
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 211/2011 ZE DNE
16. ÚNORA 2011 O OBČANSKÉ INICIATIVĚ
… (název příslušného orgánu) … (název členského státu) tímto potvrzuje, že
online systém sběru … (internetová adresa) používaný ke sběru prohlášení
o podpoře pro … (název navrhované občanské iniciativy) je v souladu s přísluš
nými ustanoveními nařízení (EU) č. 211/2011.
Datum, podpis a úřední razítko příslušného orgánu:
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▼B
PŘÍLOHA V
FORMULÁŘ PRO PŘEDLOŽENÍ PROHLÁŠENÍ O PODPOŘE
PŘÍSLUŠNÝM ORGÁNŮM ČLENSKÝCH STÁTŮ
1. Jméno/jména a příjmení, poštovní adresa a elektronická adresa kontaktních
osob:
2. Název navrhované občanské iniciativy:
3. Registrační číslo Komise:
4. Datum registrace:
5. Počet podepsaných osob z (název členského státu):
6. Přílohy:
(Přiložte všechna prohlášení o podpoře od podepsaných osob, která zkontro
lují příslušné členské státy.
Pokud je třeba, přiložte příslušná potvrzení o souladu online systému sběru
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února
2011 o občanské iniciativě.)
7. Datum a podpis kontaktních osob:

2011R0211 — CS — 08.10.2013 — 002.001 — 28
▼B
PŘÍLOHA VI
POTVRZENÍ O POČTU PLATNÝCH PROHLÁŠENÍ O PODPOŘE
SHROMÁŽDĚNÝCH ZA … (NÁZEV ČLENSKÉHO STÁTU)
Po provedení nezbytných ověření požadovaných podle článku 8 nařízení Evrop
ského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské
iniciativě … (název příslušného orgánu) … (název členského státu) tímto
potvrzuje, že v souladu s uvedeným nařízením je platných … prohlášení
o podpoře pro navrhovanou občanskou iniciativu s registračním číslem …
Datum, podpis a úřední razítko příslušného orgánu:
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▼M2
PŘÍLOHA VII
FORMULÁŘ PRO PŘEDLOŽENÍ OBČANSKÉ INICIATIVY KOMISI
1. Název občanské iniciativy:
2. Registrační číslo Komise:
3. Datum registrace:
4. Počet obdržených platných prohlášení o podpoře (musí jich být alespoň jeden
milion):
5. Počet podepsaných osob potvrzený členským státem:
BE BG CZ DK DE EE

Počet
osob

IE

IT CY LV LT LU

podepsaných
HU MT NL AT PL PT RO

Počet
osob

EL ES FR HR

SI

SK

FI

SE UK

podepsaných

6. Jména/jména a příjmení, poštovní adresa a elektronická adresa kontaktních
osob (1).
7. Uveďte všechny zdroje podpory a finančních prostředků obdržených v souvi
slosti s iniciativou, včetně výše finanční podpory v okamžiku předložení (1):
8. Tímto prohlašujeme, že informace uvedené v tomto formuláři jsou správné.
Datum a podpis kontaktních osob:
9. Přílohy:
(Přiložte všechna potvrzení)

(1) Prohlášení o ochraně soukromí: V souladu s článkem 11 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu
těchto údajů jsou subjekty údajů informovány, že tyto osobní údaje jsou shromažďovány
Komisí za účelem postupu týkajícího se navrhované občanské iniciativy. Veřejnosti
budou na online registru Komise zpřístupněny pouze tyto údaje: jméno/jména a příjmení
organizátorů, elektronická adresa kontaktních osob a informace o zdrojích podpory
a finančních prostředků. Subjekty údajů jsou oprávněny z legitimních důvodů týkajících
se jejich konkrétní situace nesouhlasit se zveřejněním svých osobních údajů, požádat
kdykoli o opravu těchto údajů a po uplynutí dvou let ode dne registrace navrhované
občanské iniciativy požádat o jejich odstranění z online registru Komise.

CELKEM

