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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
(EU) 2019/...
ze dne ...
o evropské občanské iniciativě
(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 24 této smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise,
po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1,
s ohledem na stanovisko Výboru regionů2,
v souladu s řádným legislativním postupem3,

1
2
3

Úř. věst. C 237, 6.7.2018, s. 74.
Úř. věst. C 247, 13.7.2018, s. 62.
Postoj Evropského parlamentu ze dne 12. března 2019 (dosud nezveřejněný v Úředním
věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne …
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vzhledem k těmto důvodům:
(1)

Smlouva o Evropské unii (dále jen „Smlouva o EU“) zavádí občanství Unie. Občané Unie
(dále jen „občané“) mají právo obrátit se přímo na Komisi a vyzvat ji, aby předložila návrh
právního aktu Unie pro účely provedení Smluv, podobné právu svěřenému Evropskému
parlamentu článkem 225 Smlouvy o fungování Evropské unie EU (dále jen „Smlouva
o fungování EU“) a Radě článkem 241 Smlouvy o fungování EU. Evropská občanská
iniciativa tak zapojením občanů do demokratického a politického života Unie přispívá
k posílení jejího demokratického fungování. Jak vyplývá ze struktury článku 11 Smlouvy
o EU a článku 24 Smlouvy o fungování EU, mělo by se na občanskou iniciativu nahlížet
v kontextu jiných prostředků, jimiž mohou občané upozornit unijní orgány na určité
otázky, přičemž tyto prostředky spočívají zejména ve vedení dialogu s reprezentativními
sdruženími a občanskou společností, v konzultacích se zúčastněnými stranami, v petičním
právu a v možnosti obrátit se na veřejného ochránce práv.

(2)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/20111 stanovilo pravidla a postupy
evropské občanské iniciativy a bylo doplněno prováděcím nařízením Komise (EU)
č. 1179/20112.

1
2

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011
o občanské iniciativě (Úř. věst. L 65, 11.3.2011, s. 1).
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1179/2011 ze dne 17. listopadu 2011, kterým se stanoví
technické specifikace pro online systémy sběru podle nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě (Úř. věst. L 301, 18.11.2011, s. 3).
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(3)

Komise ve své zprávě o uplatňování nařízení (EU) č. 211/2011 ze dne 31. března 2015
vyjmenovala několik výzev, jež z provádění nařízení vyplynuly, a zavázala se jejich dopad
na efektivitu nástroje evropské občanské iniciativy podrobněji zanalyzovat a zlepšit jeho
fungování.

(4)

Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 28. října 2015 o evropské občanské
iniciativě1 a ve svém návrhu legislativní zprávy vypracované z vlastního podnětu ze dne
26. června 20172 vyzval Komisi k přezkumu nařízení (EU) č. 211/2011 a prováděcího
nařízení (EU) č. 1179/2011.

(5)

Cílem tohoto nařízení je učinit evropskou občanskou iniciativu pro organizátory
a podporovatele přístupnější, méně náročnou a snadněji použitelnou, podpořit její
pokračování, a využít tak zcela jejího potenciálu coby nástroje určeného k podpoře
diskuze. Mělo by rovněž umožnit co největšímu počtu občanů účastnit se demokratického
rozhodovacího procesu Unie.

(6)

Aby mohlo být těchto cílů dosaženo, měly by být postupy a podmínky vyžadované pro
občanskou iniciativu účinné, transparentní, jasné, jednoduché, uživatelsky vstřícné,
přístupné pro osoby se zdravotním postižením a přiměřené povaze tohoto nástroje. Měly
by zajistit přiměřenou rovnováhu mezi právy a povinnostmi a zaručit, aby se platným
iniciativám dostalo náležitého posouzení a reakce ze strany Komise.

1
2

Úř. věst. C 355, 20.10. 2017, s. 17.
2017/2024(INL).
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(7)

Je vhodné stanovit minimální věkovou hranici pro podporu iniciativy. Tato minimální
věková hranice by měla odpovídat věku, v němž mají občané právo hlasovat ve volbách do
Evropského parlamentu. V zájmu zvýšení účasti mladých občanů na demokratickém životě
Unie a tím i plného využití potenciálu evropské občanské iniciativy coby nástroje
participativní demokracie by členské státy, které to považují za vhodné, měly mít možnost
stanovit tuto věkovou hranici na 16 let, přičemž by měly o této skutečnosti informovat
Komisi. Komise by měla fungování evropské občanské iniciativy podrobovat
pravidelnému přezkumu, a to i pokud jde o minimální věkovou hranici pro podporu
iniciativy. Členské státy jsou vybízeny k tomu, aby zvážily stanovení minimální věkové
hranice na 16 let v souladu se svým vnitrostátním právem.

(8)

V souladu s čl. 11 odst. 4 Smlouvy o EU musí být iniciativa, jež vyzývá Komisi, aby v
rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle mínění
občanů nezbytné k provedení Smluv přijmout právní akt Unie, vznesena nejméně jedním
milionem občanů Unie pocházejících z podstatného počtu členských států.

(9)

Aby se zajistilo, že iniciativa bude odrážet zájem Unie a současně že tento nástroje bude i
nadále snadno použitelný, měl by být minimální počet členských států, z nichž musí
občané pocházet, stanoven na čtvrtinu členských států.
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(10)

Aby se zajistila reprezentativnost iniciativy a aby podmínky pro podporu iniciativy ze
strany občanů byly podobné, je rovněž vhodné stanovit minimální počet podepsaných osob
pocházejících z každého z těchto členských států. Minimální počet podepsaných osob
vyžadovaný v každém členském státě by měl být sestupným způsobem poměrný a měl by
se rovnat počtu členů Evropského parlamentu volených v daném státě vynásobenému
celkovým počtem členů Evropského parlamentu.

(11)

Pro větší inkluzivnost a viditelnost evropské občanské iniciativy mohou organizátoři
používat při své propagační a komunikační činnosti kromě úředních jazyků orgánů Unie i
jiné jazyky, které jsou podle ústavního řádu daných členských států úředními jazyky na
celém jejich území nebo jeho části.

(12)

Ačkoli osobní údaje zpracovávané v rámci uplatňování tohoto nařízení mohou zahrnovat
citlivé údaje, je vzhledem k povaze evropské občanské iniciativy coby nástroje
participativní demokracie oprávněné požadovat poskytnutí osobních údajů v souvislosti s
podporou iniciativy a zpracovat je v míře nezbytné k ověření prohlášení o podpoře v
souladu s vnitrostátním právem a zvyklostmi.
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(13)

K zajištění lepší přístupnosti evropské občanské iniciativy by Komise měla poskytovat
občanům a skupinám organizátorů informace, pomoc a praktickou podporu, zejména
pokud jde o aspekty tohoto nařízení, které spadají do její pravomoci. Za účelem lepšího
poskytování informací a pomoci by Komise měla rovněž zpřístupnit online platformu pro
spolupráci, která poskytne diskusní fórum a nezávislou podporu, informace a právní
poradenství o evropské občanské iniciativě. Tato platforma by měla být přístupná
občanům, skupinám organizátorů, organizacím a externím odborníkům majícím zkušenosti
s organizováním evropských občanských iniciativ. Platforma by měla být přístupná pro
osoby se zdravotním postižením.

(14)

Komise by měla zpřístupnit online registr evropských občanských iniciativ (dále jen
„registr“), aby mohli organizátoři spravovat své iniciativy v průběhu celého postupu.
K zajištění větší informovanosti o všech iniciativách a transparentnosti v této věci by měl
registr zahrnovat veřejné internetové stránky, které obsahují souhrnné informace o
evropské občanské iniciativě obecně, jakož i aktuální informace o konkrétních iniciativách
a jejich stavu a prohlášení o zdrojích podpory a financování, která předložily skupiny
organizátorů.
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(15)

Pro zajištění blízkosti evropské občanské iniciativy občanům a pro zlepšení informovanosti
o ní by členské státy měly zřídit na svém území jedno nebo více kontaktních míst, která
budou občanům ohledně evropské občanské iniciativy poskytovat informace a pomoc.
Tyto informace a pomoc by se měly týkat zejména těch aspektů tohoto nařízení, jejichž
provádění spadá do pravomoci vnitrostátních orgánů v členských státech nebo jež souvisejí
s příslušnými vnitrostátními právními předpisy, a proto jsou tyto orgány nejvhodnější k
poskytování informací a pomoci občanům a skupinám organizátorů. Členské státy by
případně měly usilovat o součinnost se službami, které poskytují podporu pro využívání
obdobných vnitrostátních nástrojů. Komise, včetně svých zastoupení v členských státech,
by měla ve věci poskytování těchto informací a pomoci a případně i při provádění
komunikačních činností na úrovni Unie zajistit úzkou spolupráci s vnitrostátními
kontaktními místy.
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(16)

Aby bylo možné občanskou iniciativu úspěšně iniciovat a spravovat, je nutné, aby měla
alespoň minimální organizovanou strukturu. Ta by měla mít podobu skupiny organizátorů
složené z fyzických osob s bydlištěm v nejméně sedmi různých členských státech, aby se
podpořilo zformulování a reflexe témat celounijního dosahu. V zájmu transparentnosti a
plynulé a účinné komunikace by skupina organizátorů měla jmenovat svého zástupce,
který bude během celého postupu plnit úlohu prostředníka mezi ní a orgány Unie. Skupina
organizátorů by měla mít možnost zřídit v souladu s vnitrostátními právními předpisy
právní subjekt, který by danou iniciativu spravoval. Tento právní subjekt by měl být pro
účely tohoto nařízení považován za skupinu organizátorů.

(17)

Ačkoli se odpovědnost a sankce v souvislosti se zpracováním osobních údajů budou i
nadále řídit nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/6791, měla by skupina
organizátorů v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy odpovídat společně
a nerozdílně za veškeré škody způsobené jejími členy při organizaci iniciativy záměrným
nebo hrubě nedbalým protiprávním jednáním. Členské státy by měly zajistit, aby se na
skupinu organizátorů vztahovaly náležité sankce za porušení tohoto nařízení.

1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst.
L 119, 4.5.2016, s. 1).
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(18)

Aby se v souvislosti s navrhovanými občanskými iniciativami zajistila soudržnost a
transparentnost a aby se zamezilo situaci, kdy jsou podpisy sbírány na podporu občanské
iniciativy, která není v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvách a v tomto
nařízení, měly by být iniciativy, které splňují podmínky tohoto nařízení, před tím, než se
od občanů začnou shromažďovat prohlášení o podpoře, zaregistrovány Komisí. Komise by
měla provádět registraci plně v souladu se svou povinností uvést odůvodnění podle čl. 296
druhého pododstavce a v souladu s obecnou zásadou řádné správy uvedenou v článku 41
Listiny základních práv Evropské unie.
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(19)

S cílem učinit evropskou občanskou iniciativu efektivnější a přístupnější evropské
občanské iniciativy s ohledem na to, že postupy a podmínky vyžadované pro občanskou
iniciativu musí být jasné, jednoduché, uživatelsky vstřícné a přiměřené, a s cílem zajistit,
aby bylo zaregistrováno co nejvíce iniciativ, je vhodné v případech, kdy podmínky
registrace podle tohoto nařízení splňuje pouze část iniciativy, umožnit její částečnou
registraci. Iniciativa by měla být zaregistrována částečně, pokud její část včetně jejích
hlavních cílů nespadá zjevně mimo rámec pravomocí Komise k předložení návrhu
právního aktu Unie pro účely provedení Smluv a pokud jsou všechny ostatní podmínky
registrace splněny. Mělo by být zajištěno, aby rozsah částečné registrace iniciativy byl
jasný a transparentní, a potenciální podepsané osoby by o něm měly být informovány,
jakož i o skutečnosti, že prohlášení o podpoře se sbírají pouze ve vztahu k rozsahu
registrace iniciativy. Pokud Komise iniciativu odmítne zaregistrovat, nebo ji zaregistruje
pouze částečně, vyrozumí dostatečně podrobně skupinu organizátorů o důvodech svého
rozhodnutí a o veškerých možných soudních i mimosoudních opravných prostředcích,
které může využít.
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(20)

Prohlášení o podpoře iniciativy by měla být shromážděna během určité doby. Aby se
zajistilo, že občanská iniciativa zůstane relevantní, a současně se vzala v úvahu složitost
sběru prohlášení o podpoře v rámci celé Unie, neměla by tato doba být delší než 12 měsíců
od data začátku období sběru stanoveného skupinou organizátorů. Skupina organizátorů by
měla mít možnost zvolit si datum začátku období sběru, a to ve lhůtě šesti měsíců od
registrace iniciativy. Skupina organizátorů by o zvoleném datu měla informovat Komisi
nejpozději 10 pracovních dnů před tímto zvoleným datem. Aby se zajistila koordinace s
vnitrostátními orgány, měla by Komise o datu, jež jí skupina organizátorů sdělí,
informovat členské státy.

(21)

Aby byla evropská občanská iniciativa pro organizátory a občany přístupnější, méně
náročná a snadněji použitelná, měla by Komise zřídit a provozovat centrální online systém
sběru prohlášení o podpoře. Systém by měl být zdarma k dispozici skupinám organizátorů
a měl by mít nezbytné technické prvky umožňující online sběr včetně hostingu a softwaru,
jakož i prvky přístupnosti, které umožní podpořit iniciativu občanům se zdravotním
postižením. Systém by měl být zřízen a spravován v souladu s rozhodnutím Komise (EU,
Euratom) 2017/461.

1

Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2017/46 ze dne 10. ledna 2017 o bezpečnosti
komunikačních a informačních systémů v Evropské komisi (Úř. věst. L 6, 11.1.2017, s. 40).
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(22)

Občané by měli mít možnost podpořit iniciativu online nebo v listinné podobě tím, že
poskytnou pouze osobní údaje uvedené v příloze III tohoto nařízení. Členské státy by měly
informovat Komisi, zda si přejí být zahrnuty v části A, nebo B přílohy III. Občané
používající centrální online systém sběru by měli mít možnost podpořit iniciativu online s
pomocí oznámených prostředků pro elektronickou identifikaci nebo elektronického
podpisu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/20141. Za tímto
účelem by Komise a členské státy měly v rámci uvedeného nařízení zavést příslušné
technické prvky. Prohlášení o podpoře smí každý občan podepsat pouze jednou.

1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014
o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na
vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).
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(23)

K usnadnění přechodu na nový centrální online systém sběru by skupina organizátorů měla
mít i nadále možnost zřídit svůj vlastní online systém sběru a shromažďovat prohlášení o
podpoře s jeho pomocí v případě iniciativ zaregistrovaných v souladu s tímto nařízením až
do 31. prosince 2022. Skupina organizátorů by měla pro každou iniciativu použít jeden
individuální online systém sběru. Individuální online systémy sběru zřizované a
provozované skupinami organizátorů by měly mít odpovídající technické a bezpečnostní
prvky, aby se zajistilo, že údaje jsou během celého postupu shromažďovány, ukládány a
předávány bezpečným způsobem. Za tímto účelem by Komise měla pro individuální online
systémy sběru společně s členskými státy stanovit podrobné technické specifikace. Komise
by měla mít možnost vyžádat si doporučení Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a
informací (ENISA), která orgánům Unie pomáhá při přípravě a provádění politik
souvisejících s bezpečností sítí a informačních systémů.
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(24)

Je vhodné, aby členské státy před zahájením sběru prohlášení o podpoře ověřily soulad
individuálních online systémů sběru zřizovaných skupinami organizátorů s požadavky
tohoto nařízení a vystavily doklad potvrzující takový soulad. Ověřování souladu
individuálních online systémů sběru by měly provádět příslušné orgány členských států, v
nichž jsou data shromážděná prostřednictvím individuálního online systému sběru uložena.
Aniž jsou dotčeny pravomoci vnitrostátních dozorových orgánů vyplývající z nařízení
(EU) 2016/679, měly by členské státy určit vnitrostátní orgán příslušný pro ověřování
souladu daných systémů. Členské státy by měly uznávat potvrzení vydaná příslušnými
orgány jiných členských států.

(25)

Pokud iniciativa získá od podepsaných osob nezbytný počet prohlášení o podpoře, měl by
každý členský stát nést odpovědnost za ověření a potvrzení prohlášení o podpoře
podepsaných jeho státními příslušníky, aby bylo možné posoudit, zda bylo požadovaného
minimálního počtu podepsaných osob s právem podpořit evropskou občanskou iniciativu
dosaženo. Vzhledem k nutnosti omezit administrativní zátěž členských států, by toto
ověřování mělo proběhnout formou vhodných kontrol, které mohou být prováděny na
náhodně vybraném vzorku. Členské státy by měly vystavit doklad potvrzující počet
obdržených platných prohlášení o podpoře.
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(26)

Pokud Komise obdrží občanskou iniciativu podpořenou požadovaným počtem
podepsaných osob, která splňuje ostatní požadavky tohoto nařízení, měla by její skupina
organizátorů za účelem podpory účasti a veřejné diskuze o tématech, jimiž se iniciativa
zabývá, mít právo představit iniciativu na veřejném slyšení na úrovni Unie. Evropský
parlament by měl veřejné slyšení zorganizovat do tří měsíců od předložení iniciativy
Komisi. Evropský parlament by měl zajistit vyvážené zastoupení zájmů příslušných
zúčastněných stran, včetně občanské společnosti, sociálních partnerů a odborníků. Komise
by měla být zastoupena na odpovídající úrovni. Příležitost zúčastnit se slyšení by měly mít
také Rada, další orgány Unie, včetně těch poradních, jakož i zainteresované subjekty, aby
byl zaručen inkluzivní charakter slyšení a posílen veřejný zájem.

(27)

Evropský parlament jakožto orgán, v němž jsou občané přímo zastoupeni na unijní úrovni,
by měl být oprávněn posoudit podporu platné iniciativy, jakmile je předložena a proběhlo o
ní veřejné slyšení. Evropský parlament by měl mít rovněž možnost posoudit opatření, která
Komise učinila v návaznosti na iniciativu a uvedla ve svém sdělení.
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(28)

Aby byla zajištěna účinná účast občanů na demokratickém životě Unie, měla by Komise
platnou iniciativu posoudit a vyjádřit se k ní. Komise by proto měla do šesti měsíců od
přijetí iniciativy oznámit své právní a politické závěry a rovněž opatření, která má v
úmyslu přijmout. Komise by měla svá zamýšlená opatření jednoznačně, srozumitelně a
podrobně zdůvodnit, včetně toho, zda v reakci na iniciativu předloží návrh právního aktu
Unie, a obdobně by měla uvést důvody i v případě, že nemá v úmyslu přijmout žádná
opatření. Komise by měla iniciativy posuzovat v souladu s obecnými zásadami řádné
správy, jež jsou stanoveny v článku 41 Listiny základních práv Evropské unie.
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(29)

K zajištění transparentnosti svého financování a podpory by měla skupina organizátorů v
době mezi registrací a předložením iniciativy Komisi pravidelně předkládat aktuální a
podrobné informace o zdrojích financování a podpory pro svou iniciativu. Tyto informace
by měly být zveřejněny v registru a na veřejných internetových stránkách o evropské
občanské iniciativě. Prohlášení skupiny organizátorů o zdrojích financování a podpory by
mělo zahrnovat informace o finanční podpoře přesahující 500 EUR na sponzora a o
organizacích, které skupinu organizátorů podporují na dobrovolném základě, nelze-li
takovou podporu vyčíslit. Subjekty, zejména organizace, které podle Smluv přispívají k
utváření evropského politického vědomí a k vyjadřování vůle občanů Unie, by měly mít
možnost iniciativu propagovat, financovat a podpořit, pokud tak činí v souladu s postupy a
podmínkami uvedenými v tomto nařízení.

(30)

K zajištění plné transparentnosti by Komise měla zpřístupnit kontaktní formulář v registru
a na veřejných internetových stránkách o evropské občanské iniciativě, aby umožnila
občanům podávat stížnosti ohledně úplnosti a správnosti informací o zdrojích financování
a podpory uváděných skupinami organizátorů. Komise by měla být oprávněna vyžadovat
od skupiny organizátorů jakékoli další informace týkající se stížností a v případě potřeby
aktualizovat informace v registru o uvedených zdrojích financování a podpory.
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(31)

Zpracovávání osobních údajů na základě tohoto nařízení se řídí nařízením (EU) 2016/679.
V tomto ohledu je z důvodu právní jistoty vhodné vyjasnit, že ve vztahu ke zpracování
osobních údajů při shromažďování prohlášení o podpoře, e-mailových adres a údajů o
sponzorech iniciativ a pro účely ověření a potvrzení prohlášení o podpoře se zástupce
skupiny organizátorů, případně právní subjekt zřízený pro účely správy dané iniciativy, a
příslušné orgány členských států považují za správce údajů ve smyslu nařízení (EU)
2016/679, a stanovit dobu, po kterou lze osobní údaje shromážděné pro účely občanské
iniciativy uchovávat. Zástupce skupiny organizátorů, případně právní subjekt zřízený pro
účely správy dané iniciativy, a příslušné orgány členských států by z titulu své funkce
správce údajů měli přijmout veškerá nezbytná opatření ke splnění povinností stanovených
nařízením (EU) 2016/679, zejména povinností týkajících se zákonnosti zpracování
osobních údajů a bezpečnosti činností zpracování, poskytování informací a práv subjektů
údajů.
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(32)

Zpracovávání osobních údajů Komisí v rámci uplatňování tohoto nařízení se řídí nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 1. Je vhodné vyjasnit, že ve vztahu ke
zpracování osobních údajů v registru, na online platformě pro spolupráci, v centrálním
online systému sběru a při shromažďování e-mailových adres se Komise považuje za
správce údajů ve smyslu nařízení (EU) 2018/1725. Komise by měla v souladu s tímto
nařízením zřídit a provozovat centrální online systém sběru, který skupinám organizátorů
umožní shromažďovat prohlášení o podpoře jejich iniciativ online. Komise, zástupce
skupiny organizátorů a v příslušných případech právní subjekt zřízený pro účely správy
iniciativy by měly být ve vztahu ke zpracování osobních údajů v centrálním online
systému sběru společnými správci ve smyslu nařízení (EU) 2016/679.

(33)

Komise by měla zvyšovat informovanost veřejnosti o evropské občanské iniciativě
zejména prostřednictvím digitálních technologií a sociálních médií a v rámci činností
zaměřených na podporu občanství Unie a práv občanů, a přispívat tak k propagaci aktivní
účasti občanů na politickém životě Unie. Evropský parlament by se měl podílet na
komunikačních činnostech Komise.

1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými
subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001
a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).
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(34)

Komise a skupina organizátorů by pro usnadnění komunikace s podepsanými osobami a k
zajištění jejich informování o návazných opatřeních přijatých v reakci na iniciativu měly
mít možnost shromažďovat v souladu s právními předpisy o ochraně údajů e-mailové
adresy podepsaných osob. Shromažďování e-mailových adres by mělo být fakultativní a
probíhat výhradně s explicitním souhlasem podepsaných osob. E-mailové adresy by
neměly být shromažďovány jako součást formuláře prohlášení o podpoře a potenciální
podepsané osoby by měly být informovány o tom o tom, že jejich právo na podporu
iniciativy není podmíněno jejich souhlasem s poskytnutím jejich e-mailové adresy.

(35)

Za účelem přizpůsobení tohoto nařízení budoucím potřebám by na Komisi měla být
přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU
pokud jde o změny příloh tohoto nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise vedla v rámci
přípravné činnosti odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace
probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů1. Aby se zajistila rovná účast na
vypracovávání aktů v přenesené pravomoci, obdrží Evropský parlament a Rada všechny
dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky
přístup na zasedání skupin odborníků Komise, které se přípravou aktů v přenesené
pravomoci zabývají.

1

Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
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(36)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení tohoto nařízení by měla být na
Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování
Evropské unie, pokud jde o stanovení technických specifikací pro online systémy sběru
podle tohoto nařízení. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/20111.

(37)

V souladu se zásadou proporcionality je pro dosažení základního cíle zapojení občanů do
demokratického a politického života Evropské unie nezbytné a vhodné stanovit pravidla
pro evropskou občanskou iniciativu. Toto nařízení nepřekračuje rámec toho, co je pro
dosažení sledovaných cílů nezbytné v souladu s čl. 5 odst. 4 Smlouvy o EU.

(38)

Toto nařízení dodržuje základní práva a ctí zásady zakotvené v Listině základních práv
Evropské unie.

1

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se
stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu
prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
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(39)

Z důvodu právní jistoty a přehlednosti by nařízení (EU) č. 211/2011 mělo být zrušeno.

(40)

V souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/20011 byl
konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který předložil formální připomínky dne
19. prosince 2017,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

1

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 (Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1).
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KAPITOLA I
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1
Předmět
Toto nařízení stanoví postupy a podmínky vyžadované pro iniciativu, jíž se Komise vyzývá k tomu,
aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle mínění občanů
Unie pro účely provedení Smluv nezbytné přijetí právního aktu Unie (dále jen „evropská občanská
iniciativa“ nebo „iniciativa“).

Článek 2
Právo na podporu evropské občanské iniciativy
1.

Každý občan Unie, jenž dosáhl věku, v němž má právo hlasovat ve volbách do Evropského
parlamentu, má právo podpořit iniciativu podpisem prohlášení o podpoře v souladu s tímto
nařízením.
Členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem mohou stanovit minimální věk
opravňující k podpoře iniciativy na 16 let a v takovém případě o tom informují Komisi.
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2.

V souladu s příslušnými právními předpisy členské státy a Komise zajistí, aby osoby se
zdravotním postižením mohly vykonávat své právo podpořit iniciativu a měly přitom
přístup ke všem příslušným zdrojům informací o iniciativách za stejných podmínek jako
ostatní občané.

Článek 3
Požadovaný počet podepsaných osob
1.

Iniciativa je platná, pokud:
a)

ji podpořil alespoň jeden milion občanů Unie v souladu s čl. 2 odst. 1 (dále jen
„podepsaná osoba“) pocházejících alespoň z jedné čtvrtiny členských států; a

b)

nejméně v jedné čtvrtině členských států je k okamžiku registrace iniciativy počet
podepsaných osob roven alespoň minimálnímu počtu stanovenému v příloze I, jenž
odpovídá počtu členů Evropského parlamentu volených v každém členském státě
vynásobenému celkovým počtem členů Evropského parlamentu, a to.

2.

Pro účely odstavce 1 se podepsaná osoba započítává v tom členském státě, jehož je státním
příslušníkem, bez ohledu na místo, kde podepsaná osoba prohlášení o podpoře podepsala.
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Článek 4
Informace a pomoc poskytované Komisí a členskými státy
1.

Komise poskytuje v souvislosti s evropskou občanskou iniciativou snadno dostupné
a úplné informace a pomoc občanům a skupinám organizátorů, včetně toho, že je
nasměruje na vhodné zdroje informací a pomoci.
Komise zpřístupní veřejnosti průvodce evropskou občanskou iniciativou, a to online i v
tištěné podobě a ve všech úředních jazycích orgánů Unie.

2.

Komise zdarma zpřístupní online platformu pro spolupráci věnovanou evropské občanské
iniciativě.
Tato platforma poskytuje praktické a právní poradenství a diskusní fórum o evropské
občanské iniciativě za účelem výměny osvědčených postupů mezi občany, skupinami
organizátorů, zúčastněnými stranami, nevládními organizacemi, odborníky a dalšími
orgány a institucemi Unie, které si přejí účastnit se této výměny.
Tato platforma je přístupná osobám se zdravotním postižením.
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Náklady na provoz a údržbu platformy nese souhrnný rozpočet Evropské unie.
3.

Komise zpřístupní online registr, který skupinám organizátorů umožní spravovat jejich
iniciativy v průběhu celého postupu.
Registr zahrnuje veřejné internetové stránky, které obsahují informace o evropské
občanské iniciativě obecně, jakož i o konkrétních iniciativách a jejich stavu.
Komise registr pravidelně aktualizuje, přičemž zpřístupňuje informace předložené
skupinou organizátorů.

4.

Poté, co Komise zaregistruje iniciativu v souladu s článkem 6, poskytne překlad obsahu
dotyčné iniciativy včetně přílohy do všech úředních jazyků orgánů Unie, v mezích
stanovených v příloze II, pro účely jeho zveřejnění v registru a jeho použití pro sběr
prohlášení o podpoře v souladu s tímto nařízením.
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Skupina organizátorů navíc může poskytnout překlady dodatečných informací o iniciativě
do všech úředních jazyků orgánů Unie a případně rovněž překlady návrhu právního aktu
uvedeného v příloze II a předloženého v souladu s čl. 6 odst. 2. Za tyto překlady odpovídá
skupina organizátorů. Obsah překladů poskytnutých skupinou organizátorů musí odpovídat
obsahu iniciativy předložené v souladu s čl. 6 odst. 2.
Komise zajistí zveřejnění informací předložených v souladu s čl. 6 odst. 2 a překladů
předložených v souladu s tímto odstavcem v registru a na internetových stránkách
o evropské občanské iniciativě.
5.

Komise vytvoří pro účely předávání prohlášení o podpoře příslušným orgánům členských
států v souladu s článkem 12 službu pro výměnu souborů a tuto službu zdarma zpřístupní
skupinám organizátorů iniciativ.

6.

Každý členský stát zřídí jedno nebo více kontaktních míst, která skupinám organizátorů
poskytují bezplatně informace a pomoc v souladu s příslušnými právními předpisy Unie
a vnitrostátním právem.
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KAPITOLA II
PROCESNÍ USTANOVENÍ

Článek 5
Skupina organizátorů
1.

Iniciativu vytváří a spravuje skupina nejméně sedmi fyzických osob (dále jen „skupina
organizátorů“). Do uvedeného minimálního počtu se nezapočítávají členové Evropského
parlamentu.

2.

Členové skupiny organizátorů musí být občany Unie, musí být ve věku, kdy mají právo
hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu, a skupina organizátorů musí zahrnovat
osoby s bydlištěm nejméně v sedmi různých členských státech k okamžiku registrace
iniciativy.
Komise u každé iniciativy v registru zveřejní jména všech členů skupiny organizátorů
v souladu s nařízením (EU) č. 2018/1725.

3.

Skupina organizátorů určí dva ze svých členů jako zástupce a náhradníka, kteří jsou v
průběhu celého postupu prostředníky mezi skupinou organizátorů a orgány Unie a jsou
oprávněni jednat jménem skupiny organizátorů (dále jen „kontaktní osoby“).
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Skupina organizátorů může rovněž určit nejvýše dvě další fyzické osoby, vybrané z jejích
členů či jinak, které jsou v průběhu celého postupu oprávněny jednat jménem kontaktních
osob jako prostředníci s orgány Unie.
4.

Skupina organizátorů informuje Komisi o veškerých změnách ve svém složení v průběhu
postupu a vhodným způsobem prokáže, že jsou splněny požadavky stanovené v odstavcích
1 a 2. Změna ve složení skupiny organizátorů se promítne do formulářů prohlášení o
podpoře a jména současných a bývalých členů skupiny organizátorů zůstanou v registru
dostupná v průběhu celého postupu.

5.

Aniž je dotčena odpovědnost zástupce skupiny organizátorů jako správce údajů podle
čl. 82 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679, jsou členové skupiny organizátorů společně a
nerozdílně odpovědní za veškeré škody způsobené při organizaci iniciativy záměrným
nebo hrubě nedbalým protiprávním jednáním podle příslušných vnitrostátních právních
předpisů.

PE-CONS 92/18

SH/pj
GSC.GIP.2

29

CS

6.

Aniž jsou dotčeny sankce podle článku 84 nařízení (EU) 2016/679, členské státy v souladu
s vnitrostátními právními předpisy zajistí, aby se na skupinu organizátorů vztahovaly
účinné, přiměřené a odrazující sankce za porušení tohoto nařízení, a to zejména za:

7.

a)

nepravdivá prohlášení;

b)

podvodné používání údajů.

Byl-li v souladu s vnitrostátním právními předpisy zřízen právní subjekt specificky pro
účely správy dané iniciativy, považuje se tento právní subjekt pro účely odstavců 5 a 6
tohoto článku, čl. 6 odst. 2 a 4 až 7, článků 7 až 19 nebo příloh II až VII za skupinu
organizátorů nebo za její členy, pokud je jednáním jménem právního subjektu pověřen člen
skupiny organizátorů určený jako její zástupce.

Článek 6
Registrace
1.

Prohlášení o podpoře iniciativy lze sbírat pouze poté, co ji zaregistrovala Komise.
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2.

Skupina organizátorů podá Komisi žádost o registraci prostřednictvím registru.
Při podání žádosti skupina organizátorů rovněž:
a)

předá informace uvedené v příloze II v jednom z úředních jazyků orgánů Unie;

b)

v případě, že skupina organizátorů má více než sedm členů, uvede těch sedm členů,
kteří se mají vzít v úvahu pro účely čl. 5 odst. 1 a 2;

c)

případně uvede, že byl zřízen právní subjekt na základě čl. 5 odst. 7.

Aniž jsou dotčeny odstavce 5 a 6, rozhodne Komise o žádosti o registraci do dvou měsíců
od jejího podání.
3.

Komise iniciativu zaregistruje, pokud:
a)

skupina organizátorů vhodným způsobem prokázala, že splňuje požadavky stanovené
v čl. 5 odst. 1 a 2 a určila kontaktní osoby v souladu s čl. 5 odst. 3 prvním
pododstavcem;
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b)

v situaci uvedené v čl. 5 odst. 7 byl daný právní subjekt zřízen specificky pro účely
správy dané iniciativy a jednáním jménem tohoto právního subjektu je pověřen člen
skupiny organizátorů určený jako její zástupce;

c)

žádná část iniciativy nespadá zjevně mimo rámec pravomocí Komise k předložení
návrhu právního aktu Unie pro účely provedení Smluv;

d)

iniciativa není zjevně zneužívající, bezdůvodná nebo šikanózní;

e)

iniciativa není zjevně v rozporu s hodnotami Unie uvedenými v článku 2 Smlouvy
o EU a právy obsaženými v Listině základních práv Evropské Unie.

K určení toho, zda jsou splněny požadavky uvedené v prvním pododstavci písm. a) až e)
tohoto odstavce, posoudí Komise informace poskytnuté skupinou organizátorů podle
odstavce 2.
Není-li jeden nebo více požadavků uvedených v prvním pododstavci písm. a) až e) tohoto
odstavce splněn, odmítne Komise iniciativu zaregistrovat, aniž jsou dotčeny odstavce 4
a 5.
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4.

Má-li Komise za to, že jsou splněny požadavky stanovené v odst. 3 prvním pododstavci
písm. a), b), d) a e), avšak požadavek uvedený v odst. 3 prvním pododstavci písm. c)
splněn není, informuje skupinu organizátorů do jednoho měsíce od podání žádosti o
výsledku svého posouzení a jeho důvodech.
V takovém případě může skupina organizátorů iniciativu buď pozměnit, aby zohledňovala
posouzení Komise, a zajistit tak, aby iniciativa vyhovovala požadavku stanovenému v odst.
3 písm. c), nebo může původní iniciativu ponechat beze změny, nebo ji vzít zpět. Skupina
organizátorů informuje Komisi o svém rozhodnutí do dvou měsíců od obdržení posouzení
Komise, které musí být odůvodněno, a případně předloží změny původní iniciativy.
Pokud skupina organizátorů svoji původní iniciativu podle druhého pododstavce tohoto
odstavce pozmění, nebo ji ponechá beze změny, Komise:
a)

iniciativu zaregistruje, pokud splňuje požadavek stanovený v odst. 3 prvním
pododstavci písm. c);
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b)

iniciativu částečně zaregistruje, pokud část iniciativy včetně jejích hlavních cílů
nespadá zjevně mimo rámec pravomocí Komise na předložení návrhu právního aktu
Unie pro účely provedení Smluv;

c)

ve všech ostatních případech iniciativu odmítne zaregistrovat.

Komise o žádosti rozhodne do jednoho měsíce od obdržení informace od skupiny
organizátorů podle druhého pododstavce tohoto odstavce.
5.

Zaregistrovaná iniciativa se zveřejní v registru.
Pokud Komise provede částečnou registraci iniciativy, zveřejní v registru informace o
rozsahu registrace iniciativy.
V takovém případě skupina organizátorů zajistí, aby byly potenciální podepsané osoby
informovány o rozsahu registrace iniciativy a o skutečnosti, že se prohlášení o podpoře
sbírají pouze ve vztahu k rozsahu registrace.

6.

Komise iniciativu zaregistruje pod jedním registračním číslem a oznámí je skupině
organizátorů.
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7.

Pokud Komise iniciativu odmítne zaregistrovat nebo ji zaregistruje pouze částečně podle
odstavce 4, uvede důvody pro své rozhodnutí a vyrozumí skupinu organizátorů. Rovněž
informuje skupinu organizátorů o veškerých možných soudních i mimosoudních
opravných prostředcích, které má k dispozici.
Komise zveřejní v registru a na veřejných internetových stránkách o evropské občanské
iniciativě veškerá svá rozhodnutí o žádostech o registraci navrhovaných občanských
iniciativ, která přijme v souladu s tímto článkem.

8.

Komise o registraci iniciativy informuje Evropský parlament, Radu, Evropský
hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů.

Článek 7
Zpětvzetí iniciativy
Iniciativu, která byla zaregistrována v souladu s článkem 6, může skupina organizátorů předtím, než
je předložena Komisi v souladu s článkem 13, kdykoli vzít zpět. Toto zpětvzetí se zveřejní
v registru.
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Článek 8
Období sběru
1.

Aniž je dotčen čl. 11 odst. 6, musí být veškerá prohlášení o podpoře shromážděna v období
nejvýše 12 měsíců od data zvoleného skupinou organizátorů (dále jen „období sběru“).
Toto zvolené datum nesmí být pozdější než šest měsíců od registrace iniciativy v souladu s
článkem 6.
Skupina organizátorů informuje Komisi o zvoleném datu nejpozději 10 pracovních dnů
před tímto datem.
Pokud si skupina organizátorů přeje během období sběru ukončit sběr prohlášení o podpoře
před skončením období sběru, informuje o tomto záměru Komisi alespoň 10 pracovních
dní před nově zvoleným datem, k němuž má období sběru skončit.
Komise oznámí členským státům datum uvedené v prvním pododstavci.

2.

Komise uvede datum začátku a konce období sběru v registru.
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3.

Komise ukončí provoz centrálního online systému sběru podle článku 10 a skupina
organizátorů ukončí provoz individuálního online systému sběru podle článku 11 k datu,
k němuž skončí období sběru.

Článek 9
Postup při sběru prohlášení o podpoře
1.

Prohlášení o podpoře mohou být podepisována online nebo v listinné podobě.

2.

Ke sběru prohlášení o podpoře lze použít pouze formuláře odpovídající vzorům uvedeným
v příloze III.
Skupina organizátorů vyplní formuláře uvedené v příloze III před zahájením sběru
prohlášení o podpoře. Informace uvedené ve formulářích musí odpovídat informacím
obsaženým v registru.
Pokud se skupina organizátorů rozhodne sbírat prohlášení o podpoře online pomocí
centrálního online systému sběru podle článku 10, odpovídá Komise za poskytnutí
vhodných formulářů v souladu s přílohou III.
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Pokud byla iniciativa zaregistrována částečně podle čl. 6 odst. 4, formuláře uvedené v
příloze III, jakož i centrální online systém sběru, případně individuální online systém
sběru, musí odpovídat rozsahu registrace iniciativy. Pro účely sběru online nebo v listinné
podobě lze formuláře prohlášení o podpoře upravit.
Příloha III se nepoužije, pokud občané vyjádří iniciativě podporu online prostřednictvím
centrálního online systému sběru uvedeného v článku 10 s použitím svých oznámených
prostředků pro elektronickou identifikaci ve smyslu nařízení (EU) č. 910/2014 podle čl. 10
odst. 4 tohoto nařízení.. Občané uvedou svou státní příslušnost a členské státy akceptují
minimální soubor údajů pro fyzické osoby v souladu s prováděcím nařízením Komise (EU)
2015/15011.
3.

Osoba podepisující prohlášení o podpoře má povinnost poskytnout pouze osobní údaje
uvedené v příloze III.

4.

Členské státy informují Komisi, zda si přejí být zahrnuty v části A, nebo B přílohy III, před
30. červnem 2019. Členské státy, které si přejí být zahrnuty v části B přílohy III, uvedou
druh nebo druhy osobního identifikačního čísla nebo čísla osobního dokladu, které jsou
uvedeny v části B přílohy.

1

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1501 ze dne 8. září 2015 o rámci interoperability
podle čl. 12 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 o elektronické
identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (Úř.
věst. L 235, 9.9.2015, s. 1).
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Do 1. ledna 2020 zveřejní Komise formuláře uvedené v příloze III v registru.
Členské státy zahrnuté v jedné části přílohy III mohou Komisi požádat, aby byly přeneseny
do druhé části přílohy III. Požádají Komisi nejméně šest měsíců před datem, k němuž
budou nové vzory použitelné.
5.

Skupina organizátorů odpovídá za sběr prohlášení o podpoře od podepsaných osob, která
mají listinnou podobu.

6.

Každá osoba smí prohlášení o podpoře dané iniciativy podepsat pouze jednou.

7.

Skupina organizátorů informuje Komisi o počtu shromážděných prohlášení o podpoře
v každém členském státě alespoň každé dva měsíce během období sběru a o konečném
počtu do tří měsíců od konce období sběru pro účely zveřejnění v registru.
Pokud nebylo dosaženo požadovaného počtu prohlášení o podpoře nebo pokud nebyla od
skupiny organizátorů do tří měsíců od konce období sběru získána žádná odezva, Komise
iniciativu ukončí a zveřejní v registru oznámení v tomto smyslu.
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Článek 10
Centrální online systém sběru
1.

Pro účely sběru prohlášení o podpoře online zřídí Komise do 1. ledna 2020 a od uvedeného
data provozuje centrální online systém sběru v souladu s rozhodnutím (EU, Euratom)
2017/46.
Náklady na zřízení a provoz centrálního online systému sběru nese souhrnný rozpočet
Evropské unie. Využívání centrálního online systému sběru je bezplatné.
Centrální online systém sběru musí být přístupný pro osoby se zdravotním postižením.
Data získaná prostřednictvím centrálního online systému sběru se uchovávají na serverech,
které za tímto účelem zpřístupní Komise.
Centrální online systém sběru umožňuje nahrávání prohlášení o podpoře
shromažďovaných v listinné podobě.

2.

U každé iniciativy Komise zajistí, aby bylo prostřednictvím centrálního online systému
sběru možné sbírat prohlášení o podpoře během období sběru určeného v souladu
s článkem 8.
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3.

Skupina organizátorů informuje Komisi, zda si přeje využít centrálního online systému
sběru a zda si přeje nahrávat prohlášení o podpoře shromážděná v listinné podobě,
nejpozději 10 pracovních dnů před začátkem období sběru.
Pokud si skupina organizátorů přeje nahrávat prohlášení o podpoře shromážděná v listinné
podobě, nahraje veškerá taková prohlášení nejpozději do dvou měsíců od konce období
sběru a informuje o tom Komisi.

4.

Členské státy zajistí, aby:
a)

občané mohli iniciativám vyjadřovat podporu online s použitím oznámených
prostředků pro elektronickou identifikaci nebo podepsáním formuláře prohlášení
o podpoře s elektronickým podpisem ve smyslu nařízení (EU) č. 910/2014;

b)

byl uznáván uzel eIDAS vypracovaný Komisí v rámci nařízení (EU) č. 910/2014
a prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1501.

5.

Komise vede konzultace se zúčastněnými stranami o dalším vývoji a zlepšeních ústředního
systému sběru online, aby mohla zohlednit jejich návrhy a připomínky.
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Článek 11
Individuální online systémy sběru
1.

Pokud se skupina organizátorů rozhodne centrální online systém sběru nevyužít, může
prohlášení o podpoře sbírat online v několika nebo ve všech členských státech
prostřednictvím jiného, individuálního online systému sběru (dále jen „individuální online
systém sběru“).
Data získaná prostřednictvím individuálního online systému sběru se uchovávají na území
členského státu.

2.

Skupina organizátorů zajistí, aby individuální online systém sběru po celé období sběru
splňoval požadavky stanovené v odstavci 4 tohoto článku a v čl. 18 odst. 3.

3.

Po registraci iniciativy a před začátkem období sběru, a aniž jsou dotčeny pravomoci
vnitrostátních dozorových úřadů podle kapitoly VI nařízení (EU) 2016/679, skupina
organizátorů požádá příslušný orgán členského státu, v němž budou uchovávána data
získaná prostřednictvím individuálního online systému sběru, aby ověřil, že uvedený
systém splňuje požadavky stanovené v odstavci 4 tohoto článku.
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Pokud individuální online systém sběru uvedené požadavky splňuje, vydá příslušný orgán
potvrzení v tomto smyslu podle vzoru uvedeného v příloze IV do jednoho měsíce od
podání žádosti. Kopii tohoto potvrzení skupina organizátorů zveřejní na internetových
stránkách používaných pro individuální online systém sběru.
Členské státy uznávají potvrzení vydaná příslušnými orgány jiných členských států.
4.

Individuální online systémy sběru musí mít odpovídající bezpečnostní a technické prvky,
aby se v průběhu celého období sběru zajistilo, že:
a)

prohlášení o podpoře mohou podepsat pouze fyzické osoby;

b)

informace uvedené v iniciativě odpovídají informacím zveřejněným v registru;

c)

údaje se od podepsaných osob sbírají v souladu s přílohou III;

d)

údaje poskytnuté podepsanými osobami jsou bezpečně shromažďovány a ukládány.
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5.

Komise do 1. ledna 2020 přijme prováděcí akty, kterými stanoví technické specifikace pro
účely provádění odstavce 4 tohoto článku. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným
postupem podle článku 22.
Komise si může při přípravě technických specifikací podle prvního pododstavce vyžádat
doporučení Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA).

6.

V případě, že jsou prohlášení o podpoře sbírána prostřednictvím individuálních online
systémů sběru, může období sběru začít až poté, co bylo pro tento systém vydáno potvrzení
podle odstavce 3.

7.

Tento článek se použije pouze na iniciativy, které byly zaregistrovány v souladu s článkem
6 do 31. prosince 2022.

Článek 12
Ověřování a potvrzování prohlášení o podpoře členskými státy
1.

Každý členský stát ověří a potvrdí, že prohlášení o podpoře podepsaná jeho státními
příslušníky jsou v souladu s ustanoveními tohoto nařízení (dále jen „odpovědný členský
stát“).
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2.

Do tří měsíců od konce období sběru a aniž je dotčen odstavec 3 tohoto článku, předloží
skupina organizátorů prohlášení o podpoře, shromážděná online či v listinné podobě,
příslušným orgánům odpovědného členského státu uvedeným v čl. 20 odst. 2.
Skupina organizátorů předloží příslušným orgánům prohlášení o podpoře pouze tehdy,
pokud bylo dosaženo minimálního počtu podepsaných osob stanoveného v článku 3.
Prohlášení o podpoře se každému příslušnému orgánu v odpovědném členském státě
předkládají pouze jednou s využitím formuláře uvedeného v příloze V.
Prohlášení o podpoře shromážděná online se předkládají v souladu s elektronickým
schématem zveřejněným Komisí.
Prohlášení o podpoře shromážděná v listinné podobě a prohlášení shromážděná online
prostřednictvím individuálního online systému sběru se předkládají odděleně.
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3.

Komise předloží prohlášení o podpoře shromážděná online prostřednictvím centrálního
online systému sběru, jakož i prohlášení shromážděná v listinné podobě a nahraná v
souladu s čl. 10 odst. 3 druhým pododstavcem příslušnému orgánu odpovědného členského
státu jakmile skupina organizátorů v souladu s odstavcem 2 tohoto článku předloží
formulář uvedený v příloze V příslušnému orgánu odpovědného členského státu.
Pokud skupina organizátorů sbírala prohlášení o podpoře prostřednictvím individuálního
online systému sběru, může Komisi požádat, aby tato prohlášení o podpoře předložila
příslušnému orgánu odpovědného členského státu.
Komise předloží prohlášení o podpoře v souladu s odst. 2 druhým až čtvrtým
pododstavcem tohoto článku s využitím služby pro výměnu souborů v EU uvedené v čl. 4
odst. 5.

4.

Ve lhůtě tří měsíců od obdržení prohlášení o podpoře je příslušné orgány ověří pomocí
vhodných kontrol, které mohou být prováděny na náhodně vybraném vzorku, v souladu
s vnitrostátním právem a zvyklostmi.
Předkládají-li se prohlášení o podpoře shromážděná online a prohlášení shromážděná
v listinné podobě odděleně, uvedená lhůta začíná běžet poté, co příslušný orgán obdržel
veškerá prohlášení o podpoře.
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Pro účely ověřování prohlášení o podpoře shromážděných v listinné podobě není nutné
prokazovat pravost podpisu.
5.

Na základě provedeného ověření potvrdí příslušný orgán počet platných prohlášení o
podpoře za dotyčný členský stát. Toto potvrzení se bezplatně vydá skupině organizátorů s
použitím vzoru uvedeného v příloze VI.
V potvrzení se uvede počet platných prohlášení o podpoře shromážděných v listinné
podobě a online, včetně prohlášení shromážděných v listinné podobě a nahraných v
souladu s čl. 10 odst. 3 druhým pododstavcem.

Článek 13
Předkládání Komisi
Do tří měsíců od obdržení posledního potvrzení podle čl. 12 odst. 5 předloží skupina organizátorů
iniciativu Komisi.
Skupina organizátorů předloží vyplněný formulář uvedený v příloze VII spolu s listinnými nebo
elektronickými kopiemi potvrzení podle čl. 12 odst. 5.
Komise zveřejní formulář uvedený v příloze VII v registru.
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Článek 14
Zveřejnění a veřejná slyšení
1.

Poté, co Komise obdrží platnou iniciativu, pro niž byla v souladu s články 8 až 12
shromážděna a potvrzena prohlášení o podpoře, zveřejní o tom bezodkladně oznámení v
registru a iniciativu předá Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému
asociálnímu výboru, Výboru regionů a vnitrostátním parlamentům.

2.

Skupina organizátorů dostane do tří měsíců od zveřejnění iniciativy příležitost představit ji
na veřejném slyšení, které uspořádá Evropský parlament.
Evropský parlament toto veřejné slyšení zorganizuje ve svých prostorách.
Komise je na slyšení zastoupena na odpovídající úrovni.
Příležitost zúčastnit se slyšení dostane Rada, další orgány Unie, včetně těch poradních,
vnitrostátní parlamenty a občanská společnost.
Evropský parlament zajistí vyvážené zastoupení relevantních veřejných a soukromých
zájmů.
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3.

Po veřejném slyšení Evropský parlament posoudí politickou podporu iniciativy.

Článek 15
Přezkum Komisí
1.

Do jednoho měsíce od předložení iniciativy v souladu s článkem 13 přijme Komise na
odpovídající úrovni skupinu organizátorů a umožní jí podrobně vysvětlit cíle iniciativy.

2.

Do šesti měsíců od zveřejnění iniciativy v souladu s čl. 14 odst. 1 a po veřejném slyšení
uvedeném v čl. 14 odst. 2 uvede Komise ve sdělení své právní a politické závěry ohledně
dotyčné iniciativy, případná opatření, jež má v úmyslu přijmout, a důvody pro přijetí či
nepřijetí opatření.
Pokud má Komise v úmyslu přijmout opatření v reakci na iniciativu, včetně případného
přijetí jednoho nebo více návrhů právního aktu Unie, uvede se také ve sdělení plánovaný
harmonogram těchto opatření.
Sdělení se oznámí skupině organizátorů, jakož i Evropskému parlamentu, Radě,
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů, a zveřejní se.
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3.

Komise a skupina organizátorů informují podepsané osoby o reakci na iniciativu v souladu
s čl. 18 odst. 2 a 3.
Komise poskytuje v registru a na veřejných internetových stránkách o evropské občanské
iniciativě aktuální informace o provádění opatření uvedených ve sdělení přijatém v reakci
na iniciativu.

Článek 16
Postup Evropského parlamentu v návaznosti na úspěšné občanské iniciativy
Evropský parlament posoudí opatření, která Komise přijala na základě svého sdělení podle čl. 15
odst. 2.
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KAPITOLA III
OSTATNÍ USTANOVENÍ

Článek 17
Transparentnost
1.

Skupina organizátorů pro účely zveřejnění v registru a případně na internetových stránkách
své kampaně poskytne jasné, přesné a úplné informace o zdrojích financování pro
iniciativu, které převyšují 500 EUR na sponzora.
Uvedené zdroje financování a podpory, včetně sponzorů, a příslušné částky musí být jasně
identifikovatelné.
Skupina organizátorů poskytne rovněž informace o organizacích, jež jí pomáhají
na dobrovolném základě, pokud taková podpora není ekonomicky vyjádřitelná.
Během doby od data registrace do data, kdy je iniciativa předložena Komisi v souladu s
článkem 13, se tyto informace nejméně každé dva měsíce aktualizují. Komise je zveřejní
jasným a přístupným způsobem v registru a na veřejných internetových stránkách o
evropské občanské iniciativě.
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2.

Komise je oprávněna vyžadovat od skupiny organizátorů jakékoli další informace a
vysvětlení v souvislosti se zdroji financování a podpory uvedenými v souladu s tímto
nařízením.

3.

Komise občanům umožní podávat stížnosti ohledně úplnosti a správnosti informací o
zdrojích financování a podpory uváděných skupinami organizátorů a veřejně zpřístupní
kontaktní formulář pro podání stížnosti v registru a na veřejných internetových stránkách o
evropské občanské iniciativě.
Komise může od skupiny organizátorů vyžadovat jakékoli další informace o stížnostech
obdržených v souladu s tímto odstavcem a případně aktualizovat informace o uvedených
zdrojích financování a podpory v registru.

Článek 18
Komunikace
1.

Komise prostřednictvím komunikačních činností a informačních kampaní zvyšuje
informovanost veřejnosti o existenci, cílech a fungování evropské občanské iniciativy, a
přispívá tak k propagaci aktivní účasti občanů na politickém životě Unie.
Evropský parlament se podílí na komunikačních činnostech Komise.
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2.

Pro účely komunikačních a informačních činností týkajících se dotčené iniciativy může
skupina organizátorů nebo Komise s výslovným souhlasem podepsaných osob
shromažďovat jejich e-mailové adresy.
Potenciální podepsané osoby jsou informováni o tom, že jejich právo na podporu iniciativy
není podmíněno jejich souhlasem s poskytnutím jejich e-mailové adresy.

3.

E-mailové adresy nesmějí být shromažďovány jako součást formuláře prohlášení o
podpoře. Mohou však být shromažďovány současně s prohlášeními o podpoře, pokud jsou
zpracovávány odděleně.

Článek 19
Ochrana osobních údajů
1.

Zástupce skupiny organizátorů je ve vztahu ke zpracování osobních údajů při
shromažďování prohlášení o podpoře, e-mailových adres a údajů o sponzorech iniciativ
správcem údajů ve smyslu nařízení (EU) 2016/679. Je-li zřízen právní subjekt uvedený v
čl. 5 odst. 7 tohoto nařízení, je správcem údajů tento subjekt.
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2.

Příslušné orgány určené v souladu s čl. 20 odst. 2 tohoto nařízení jsou ve vztahu ke
zpracování osobních údajů pro účely ověření a potvrzení prohlášení o podpoře správci
údajů ve smyslu nařízení (EU) 2016/679.

3.

Komise je ve vztahu ke zpracování osobních údajů v registru, na online platformě pro
spolupráci, v centrálním online systému sběru uvedeném v článku 10 tohoto nařízení a při
shromažďování e-mailových adres správcem údajů ve smyslu nařízení (EU) 2018/1725.

4.

Osobní údaje uvedené ve formulářích prohlášení o podpoře se shromažďují pro účely
operací nezbytných pro bezpečný sběr a uchovávání v souladu s články 9 až 11, pro účely
předložení členským státům, ověření a potvrzení v souladu s článkem 12 a pro účely
nezbytných kontrol kvality a statistické analýzy.

5.

Skupina organizátorů, případně Komise, zničí veškerá podepsaná prohlášení o podpoře
iniciativy a veškeré jejich kopie nejpozději jeden měsíc po předložení iniciativy Komisi v
souladu s článkem 13 nebo nejpozději 21 měsíců po začátku období sběru, podle toho, co
nastane dříve. Avšak pokud je iniciativa po začátku období sběru vzata zpět, prohlášení o
podpoře a veškeré jejich kopie se zničí nejpozději jeden měsíc po jejím zpětvzetí podle
článku 7.
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6.

Příslušný orgán zničí veškerá prohlášení o podpoře a jejich kopie nejpozději tři měsíce po
vydání potvrzení podle čl. 12 odst. 5.

7.

Prohlášení o podpoře dané iniciativy a jejich kopie mohou být uchovávány i po uplynutí
lhůt uvedených v odstavcích 5 a 6, pokud je to nezbytné pro účely právních nebo správních
řízení vztahujících se k dotčené iniciativě. Zničí se nejpozději jeden měsíc po datu, k
němuž jsou uvedená řízení uzavřena konečným rozhodnutím.

8.

Komise a skupina organizátorů zničí záznamy o e-mailových adresách shromážděných v
souladu s čl. 18 odst. 2 nejpozději jeden měsíc po zpětvzetí iniciativy nebo 12 měsíců po
skončení období sběru či po předložení iniciativy Komisi. Avšak pokud Komise
prostřednictvím sdělení uvede opatření, jež má v úmyslu přijmout v souladu s čl. 15
odst. 2, zničí se záznamy o e-mailových adresách nejpozději tři roky po zveřejnění
uvedeného sdělení.

9.

Členové skupiny organizátorů jsou oprávněni, aniž jsou dotčena jejich práva podle nařízení
(EU) 2018/1725, požádat o odstranění svých osobních údajů z registru po dvou letech od
data registrace dotčené iniciativy.

PE-CONS 92/18

SH/pj
GSC.GIP.2

55

CS

Článek 20
Příslušné orgány v členských státech
1.

Pro účely článku 11 určí každý členský stát jeden nebo více orgánů příslušných pro
vydávání potvrzení uvedeného v čl. 11 odst. 3.

2.

Pro účely článku 12 určí každý členský stát jeden orgán příslušný pro koordinaci procesu
ověřování prohlášení o podpoře a pro vydávání potvrzení uvedených v čl. 12 odst. 5.

3.

Členské státy předají Komisi názvy a adresy orgánů určených podle odstavců 1 a 2 do
1. ledna 2020. Informují Komisi o každé aktualizaci uvedených informací.
Komise zveřejní názvy a adresy orgánů určených podle odstavců 1 a 2 v registru.
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Článek 21
Sdělení znění vnitrostátních předpisů
1.

Do 1. ledna 2020 sdělí členské státy Komisi konkrétní předpisy, které přijaly za účelem
provedení tohoto nařízení.

2.

Komise tyto předpisy zveřejní v registru v jazyce sdělení učiněných členskými státy v
souladu s odstavcem 1.
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KAPITOLA IV
AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI A PROVÁDĚCÍ AKTY

Článek 22
Postup projednávání ve výboru
1.

Pro účely provádění čl. 11 odst. 5 tohoto nařízení je Komisi nápomocen výbor. Tento
výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

2.

Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

Článek 23
Přenesené pravomoci
Komise je zmocněna přijmout akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 24, kterými se mění
přílohy tohoto nařízení v mezích ustanovení tohoto nařízení, která jsou pro uvedené přílohy
relevantní.
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Článek 24
Výkon přenesené pravomoci
1.

Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám
stanoveným v tomto článku.

2.

Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 23 je Komisi svěřena na
dobu pěti let ode dne … [den vstupu tohoto nařízení v platnost ].

3.

Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 23 kdykoli
zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené.
Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie
nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů
v přenesené pravomoci.

4.

Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky
jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v
interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů.

5.

Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému
parlamentu a Radě.
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6.

Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 23 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud
proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode
dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před
uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského
parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

KAPITOLA V
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 25
Přezkum
Komise přezkoumává pravidelně fungování evropské občanské iniciativy a předloží Evropskému
parlamentu a Radě zprávu o uplatňování tohoto nařízení nejpozději 1. ledna 2024 a následně každé
čtyři roky. Tyto zprávy zahrnují i minimální věk na podporu evropské občanské iniciativy v
členských státech. Tyto zprávy se zveřejní.
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Článek 26
Zrušení
Nařízení (EU) č. 211/2011 se zrušuje s účinkem ode dne 1. ledna 2020.
Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 27
Přechodná ustanovení
Články 5 až 9 nařízení (EU) č. 211/2011 se použijí i po 1. lednu 2020 na evropské občanské
iniciativy, které byly registrovány před 1. lednem 2020.
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Článek 28
Vstup v platnost a použitelnost
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 1. ledna 2020.
Ustanovení čl. 9 odst. 4, článku 10, čl. 11 odst. 5 a článků 20 až 24 se použijí ode dne vstupu tohoto
nařízení v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
V ... dne

Za Evropský parlament

Za Radu

předseda

předseda nebo předsedkyně
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PŘÍLOHA I
Minimální počet podepsaných osob na členský stát

PE-CONS 92/18
PŘÍLOHA I

Belgie

15 771

Bulharsko

12 767

Česko

15 771

Dánsko

9 763

Německo

72 096

Estonsko

4 506

Irsko

8 261

Řecko

15 771

Španělsko

40 554

Francie

55 574

Chorvatsko

8 261

Itálie

54 823

Kypr

4 506

Lotyšsko

6 008

Litva

8 261

Lucembursko

4 506

Maďarsko

15 771

Malta

4 506
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PE-CONS 92/18
PŘÍLOHA I

Nizozemsko

19 526

Rakousko

13 518

Polsko

38 301

Portugalsko

15 771

Rumunsko

24 032

Slovinsko

6 008

Slovensko

9 763

Finsko

9 763

Švédsko

15 020

Spojené království

54 823
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PŘÍLOHA II
INFORMACE POŽADOVANÉ PRO REGISTRACI INICIATIVY
1.

Název iniciativy (maximálně 100 znaků).(*)

2.

Cíle iniciativy, v souvislosti s níž má Komise jednat (maximálně 1 100 znaků bez mezer);
(průměr upravený podle jazyka(*)).
Skupina organizátorů může v příloze uvést informace o předmětu, cílech a pozadí dané
iniciativy (maximálně 5 000 znaků bez mezer); (průměr upravený podle jazyka(*)).
Skupina organizátorů může uvést další informace o předmětu, cílech a pozadí dané
iniciativy. Pokud si přeje, může rovněž předložit návrh právního aktu.

3.

Ustanovení Smluv, která skupina organizátorů považuje za relevantní pro navrhované
opatření.

PE-CONS 92/18
PŘÍLOHA II

SH/pj
GSC.GIP.2

1

CS

4.

Jméno/jména a příjmení, poštovní adresa, státní příslušnost a datum narození sedmi členů
skupiny organizátorů s bydlištěm v sedmi různých členských státech, s výslovným
uvedením zástupce a náhradníka a jejich e-mailových adres a telefonních čísel1.
Nepatří-li zástupce nebo náhradník mezi sedm členů uvedených v prvním pododstavci,
uveďte jejich jméno/jména a příjmení, poštovní adresu, státní příslušnost, datum narození,
e-mailovou adresu a telefonní číslo.

5.

Doklady prokazující jméno a příjmení, poštovní adresu, státní příslušnost a datum narození
každého ze sedmi členů uvedených v bodu 4, jakož i zástupce a náhradníka, nepatří-li mezi
uvedených sedm členů.

6.

Jména ostatních členů skupiny organizátorů.

1

V online registru Komise budou zveřejněna pouze jména a příjmení členů skupiny
organizátorů, země bydliště zástupce, popřípadě název právního subjektu a země jeho sídla,
e-mailové adresy kontaktních osob a informace o zdrojích podpory a financování. Subjekty
údajů jsou oprávněny z legitimních důvodů týkajících se jejich konkrétní situace nesouhlasit
se zveřejněním svých osobních údajů.
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7.

V situaci uvedené v čl. 5 odst. 7 nařízení (EU) .../...+, podle okolností též doklady
prokazující, že byl v souladu s vnitrostátními právními předpisy některého členského státu
zřízen právní subjekt specificky pro účely správy dané iniciativy, a že člen skupiny
organizátorů určený jako její zástupce je pověřen jednáním jménem tohoto právního
subjektu.

8.

Veškeré zdroje podpory a financování pro danou iniciativu v okamžiku registrace.

(*)

Komise zajistí překlad těchto prvků do všech úředních jazyků orgánů Unie, a to u všech
zaregistrovaných iniciativ.

+

Pro Úř. věst.: vložte prosím číslo tohoto nařízení.

PE-CONS 92/18
PŘÍLOHA II

SH/pj
GSC.GIP.2

3

CS

PŘÍLOHA III
FORMULÁŘ PROHLÁŠENÍ O PODPOŘE – Část A1
(pro členské státy, které nepožadují uvedení osobního identifikačního čísla / čísla osobního dokladu)
Všechna pole na tomto formuláři jsou povinná.
VYPLNÍ PŘEDEM SKUPINA ORGANIZÁTORŮ:
1.

Všechny osoby podepsané na tomto formuláři jsou občany:
Na každém seznamu zaškrtněte pouze jeden členský stát.

2.

Registrační číslo přidělené Evropskou komisí:

4.

Internetové stránky této iniciativy v registru Evropské komise:

5.

Název iniciativy:

6.

Cíle iniciativy:

7.

Jména a e-mailové adresy registrovaných kontaktních osob:

3.

Datum začátku a konce období sběru:

[v situaci uvedené v čl. 5 odst. 7 nařízení (EU) .../... +podle okolností též: název právního subjektu a země jeho sídla]:
8.

1
+

Internetové stránky této iniciativy (pokud existují):

Formulář se vytiskne na jednom listu. Skupina organizátorů může použít oboustranný list. Pro účely nahrání prohlášení o podpoře
shromážděných v listinné podobě do centrálního online systému sběru se použije kód poskytnutý Komisí.
Pro Úř. věst.: vložte prosím číslo tohoto nařízení.

PE-CONS 92/18
PŘÍLOHA III

SH/pj
GSC.GIP.2

1

CS

VYPLNÍ PODEPSANÉ OSOBY – VELKÝMI PÍSMENY:
„Prohlašuji, že mnou poskytnuté informace v tomto formuláři jsou správné a že jsem dosud tuto iniciativu nepodpořil/a.“
JMÉNO/JMÉNA

PŘÍJMENÍ

BYDLIŠTĚ1
(ulice, číslo, poštovní směrovací číslo, město, země)

DATUM
NAROZENÍ

DATUM

Podpis2

Prohlášení o ochraně soukromí3 pro prohlášení o podpoře shromážděná v listinné podobě nebo prostřednictvím individuálního online systému sběru:
V souladu s nařízením (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) budou Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři použity pouze na podporu iniciativy a budou
zpřístupněny příslušným vnitrostátním orgánům za účelem ověření a potvrzení. Máte právo od skupiny organizátorů této iniciativy požadovat přístup ke svým osobním údajům,
opravu a vymazání Vašich osobních údajů a omezení jejich zpracování.

1
2
3

Němečtí státní příslušníci s pobytem v zahraničí pouze pokud zaregistrovali své stávající trvalé bydliště na příslušném německém
diplomatickém zastoupení v zahraničí.
Podpis není povinný, pokud je formulář předložen online prostřednictvím centrálního online systému sběru podle článku 10 nařízení (EU)
…/…+ nebo prostřednictvím individuálního online systému sběru podle článku 11 uvedeného nařízení.
Použije se pouze jedno znění ze dvou navržených prohlášení o ochraně soukromí, podle způsobu sběru prohlášení o podpoře.

PE-CONS 92/18
PŘÍLOHA III

SH/pj
GSC.GIP.2

2

CS

Doba, po kterou bude skupina organizátoři uchovávat Vaše údaje, nepřesáhne jeden měsíc po předložení iniciativy Evropské komisi nebo 21 měsíců od začátku období sběru, podle
toho, co nastane dříve. V případě správního či soudního řízení mohou být uchovávány i po uplynutí těchto lhůt, a to po dobu nejvýše jednoho měsíce ode dne ukončení tohoto řízení.
Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo kdykoliv podat stížnost u úřadu pro ochranu údajů, zejména v členském státě Vašeho
obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.
Zástupce skupiny organizátorů iniciativy nebo v příslušných případech, právní subjekt jí zřízený je správcem údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a lze jej
kontaktovat na základě informací uvedených v tomto formuláři.
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, byl-li jmenován, jsou k dispozici na internetových stránkách iniciativy v registru Evropské komise, jak je uvedeno v bodu 4
tohoto formuláře.
Kontaktní údaje vnitrostátního orgánu, který Vaše osobní údaje přijímá a zpracovává, a kontaktní údaje vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů naleznete na adrese:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=cs.
Prohlášení o ochraně soukromí pro prohlášení o podpoře shromážděná online prostřednictvím centrálního online systému sběru:
V souladu s nařízením (EU) 2018/1725 a nařízením (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) budou Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři použity pouze
na podporu iniciativy a budou zpřístupněny příslušným vnitrostátním orgánům za účelem ověření a potvrzení. Máte právo od Evropské komise, zástupce skupiny organizátorů této
iniciativy nebo v příslušných případech, od právního subjektu jí zřízeného požadovat přístup ke svým osobním údajům, opravu a vymazání vašich osobních údajů a omezení jejich
zpracování.

PE-CONS 92/18
PŘÍLOHA III

SH/pj
GSC.GIP.2

3

CS

Doba, po kterou bude Evropská komise uchovávat Vaše údaje, nepřesáhne jeden měsíc od předložení iniciativy Evropské komisi nebo 21 měsíců od začátku období sběru, podle
toho, co nastane dříve. V případě správního či soudního řízení mohou být uchovávány i po uplynutí těchto lhůt, a to po dobu nejvýše jednoho měsíce ode dne ukončení tohoto řízení.
Aniž jsou dotčeny jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo kdykoliv podat stížnost u Evropského inspektora ochrany údajů nebo u úřadu pro ochranu údajů, zejména
v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje byly zpracovávány
protiprávně.
Evropská komise a zástupce skupiny organizátorů iniciativy nebo v příslušných případech právní subjekt jí zřízený jsou správci údajů ve smyslu nařízení (EU) 2018/1725 a obecného
nařízení o ochraně osobních údajů a lze je kontaktovat na základě informací uvedených v tomto formuláři.
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny organizátorů, byl-li jmenován, jsou k dispozici na internetových stránkách iniciativy uvedených v registru Evropské
komise, jak je stanoveno v bodu 4 tohoto formuláře.
Kontaktní údaje vnitrostátního orgánu, který Vaše osobní údaje přijímá a zpracovává, a kontaktní údaje vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů naleznete na adrese:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=cs.

PE-CONS 92/18
PŘÍLOHA III

SH/pj
GSC.GIP.2

4

CS

FORMULÁŘ PROHLÁŠENÍ O PODPOŘE – Část B1
(pro členské státy, které požadují uvedení osobního identifikačního čísla / čísla osobního dokladu)
Všechna pole na tomto formuláři jsou povinná.
VYPLNÍ PŘEDEM SKUPINA ORGANIZÁTORŮ:
1.

Všechny osoby podepsané na tomto formuláři jsou občany:
Na každém seznamu zaškrtněte pouze jeden členský stát.
Informace o osobních identifikačních číslech / číslech osobních dokladů, z nichž jedno musí být uvedeno, naleznete na internetových stránkách o evropské občanské
iniciativy, které spravuje Evropská komise.

2.

Registrační číslo přidělené Evropskou komisí:

4.

Internetové stránky iniciativy v registru Evropské komise:

5.

Název iniciativy:

6.

Cíle iniciativy:

7.

Jména a e-mailové adresy registrovaných kontaktních osob:

3.

Datum začátku a konce období sběru:

v situaci uvedené v čl. 7 odst. 5 nařízení (EU) .../...+podle okolností též: název právního subjektu a země jeho sídla]:
8.

1
+

Internetové stránky iniciativy (pokud existují):

Formulář se vytiskne na jednom listu. Skupina organizátorů může použít oboustranný list. Pro účely nahrání prohlášení o podpoře
shromážděných v listinné podobě do centrálního online systému sběru se použije kód poskytnutý Komisí.
Pro Úř. věst.: vložte prosím číslo tohoto nařízení.

PE-CONS 92/18
PŘÍLOHA III

SH/pj
GSC.GIP.2

5

CS

VYPLNÍ PODEPSANÉ OSOBY – VELKÝMI PÍSMENY:
„Prohlašuji, že mnou poskytnuté informace v tomto formuláři jsou správné a že jsem dosud tuto iniciativu nepodpořil/a.“
JMÉNO/JMÉNA

PŘÍJMENÍ

OSOBNÍ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO /
ČÍSLO OSOBNÍHO DOKLADU

DRUH OSOBNÍHO
IDENTIFIKAČNÍHO ČÍSLA NEBO
DOKLADU

DATUM

Podpis1

Prohlášení o ochraně soukromí2 pro prohlášení o podpoře shromážděná v listinné podobě nebo prostřednictvím individuálního online systému sběru:
V souladu s obecným nařízením (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) budou Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři použity pouze na podporu iniciativy
a budou zpřístupněny příslušným vnitrostátním orgánům za účelem ověření a potvrzení. Máte právo od skupiny organizátorů této iniciativy požadovat přístup ke svým osobním
údajům, opravu a vymazání Vašich osobních údajů a omezení jejich zpracování.

1
2

Podpis není povinný, pokud je formulář předložen online prostřednictvím centrálního online systému sběru podle článku 10 nařízení (EU)
…/…+ nebo prostřednictvím individuálního online systému sběru podle článku 11 uvedeného nařízení.
Použije se pouze jedno znění ze dvou navržených prohlášení o ochraně soukromí, podle způsobu sběru prohlášení o podpoře.

PE-CONS 92/18
PŘÍLOHA III

SH/pj
GSC.GIP.2

6

CS

Doba, po kterou bude skupina organizátorů uchovávat Vaše údaje, nepřesáhne jeden měsíc od předložení iniciativy Komisi nebo 21 měsíců od začátku období sběru, podle toho, co
nastane dříve. V případě správního či soudního řízení mohou být uchovávány i po uplynutí těchto lhůt, a to po dobu nejvýše jednoho měsíce ode dne ukončení tohoto řízení.
Aniž jsou dotčeny jakékoliv jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo kdykoliv podat stížnost u úřadu pro ochranu údajů, zejména v členském státě Vašeho
obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.
Zástupce skupiny organizátorů iniciativy nebo, v příslušných případech, právní subjekt jí zřízený je správcem údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a lze jej
kontaktovat na základě informací uvedených v tomto formuláři.
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, byl-li jmenován, jsou k dispozici na internetových stránkách iniciativy v registru Evropské komise, jak je uvedeno v bodu 4
tohoto formuláře.
Kontaktní údaje vnitrostátního orgánu, který Vaše osobní údaje přijímá a zpracovává, a kontaktní údaje vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů naleznete na adrese:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=cs.
Prohlášení o ochraně soukromí pro prohlášení o podpoře shromážděná online prostřednictvím centrálního online systému sběru:
V souladu s nařízením (EU) 2018/1725 a nařízením (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) budou Vaše osobní údaje uvedené v tomto formuláři použity pouze
na podporu iniciativy a budou zpřístupněny příslušným vnitrostátním orgánům za účelem ověření a potvrzení. Máte právo od Evropské komise, zástupce skupiny organizátorů této
iniciativy nebo v příslušných případech od právního subjektu jí zřízeného požadovat přístup ke svým osobním údajům, opravu a vymazání vašich osobních údajů a omezení jejich
zpracování.

PE-CONS 92/18
PŘÍLOHA III

SH/pj
GSC.GIP.2

7

CS

Doba, po kterou bude Evropská komise uchovávat Vaše údaje, nepřesáhne jeden měsíc od předložení iniciativy Evropské komisi nebo 21 měsíců od začátku období sběru, podle
toho, co nastane dříve. V případě správního či soudního řízení mohou být uchovávány i po uplynutí těchto lhůt, a to po dobu nejvýše jednoho měsíce ode dne ukončení tohoto řízení.
Aniž jsou dotčeny jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo kdykoliv podat stížnost u Evropského inspektora ochrany údajů nebo u úřadu pro ochranu údajů, zejména
v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje byly zpracovávány
protiprávně.
Evropská komise a zástupce skupiny organizátorů iniciativy nebo, v příslušných případech, právní subjekt jí zřízený jsou správci údajů ve smyslu nařízení (EU) 2018/1725 a
obecného nařízení o ochraně osobních údajů a lze je kontaktovat na základě informací uvedených v tomto formuláři.
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny organizátorů, byl-li jmenován, jsou k dispozici na internetových stránkách iniciativy uvedených v registru Evropské
komise, jak je stanoveno v bodu 4 tohoto formuláře.
Kontaktní údaje vnitrostátního orgánu, který Vaše osobní údaje přijímá a zpracovává, a kontaktní údaje vnitrostátních orgánů pro ochranu údajů naleznete na adrese:
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection?lg=cs

PE-CONS 92/18
PŘÍLOHA III

SH/pj
GSC.GIP.2

8

CS

PŘÍLOHA IV
POTVRZENÍ O SOULADU ONLINE SYSTÉMU SBĚRU
S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) …+
ZE DNE …++ O EVROPSKÉ OBČANSKÉ INICIATIVĚ
... (název příslušného orgánu) … (název členského státu) tímto potvrzuje, že individuální online
systém sběru … (internetové stránky) používaný ke sběru prohlášení o podpoře pro … (název
iniciativy) s registračním číslem... (registrační číslo iniciativy) je v souladu s příslušnými
ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) …+ ze dne …++ o evropské občanské
iniciativě.
Datum, podpis a úřední razítko příslušného orgánu:

+
++

Pro Úř. věst.: vložte prosím číslo tohoto nařízení.
Pro Úř. věst.: vložte prosím datum přijetí tohoto nařízení.

PE-CONS 92/18
PŘÍLOHA IV

SH/pj
GSC.GIP.2

1

CS

PŘÍLOHA V
FORMULÁŘ PRO PŘEDLOŽENÍ PROHLÁŠENÍ
O PODPOŘE PŘÍSLUŠNÝM ORGÁNŮM ČLENSKÝCH STÁTŮ
1.

Jména, příjmení, poštovní adresy a e-mailové adresy kontaktních osob (zástupce skupiny
organizátorů a jeho náhradníka) nebo právního subjektu spravujícího iniciativu a jeho
zástupce:

2.

Název iniciativy:

3.

Registrační číslo přidělené Komisí:

4.

Datum registrace:

5.

Počet podepsaných osob, které jsou státními příslušníky (název členského státu):

6.

Celkový počet shromážděných prohlášení o podpoře:

7.

Počet členských států, kde byl dosažen daný limit:

8.

Přílohy:
(Přiložte všechna prohlášení o podpoře od podepsaných osob, které jsou státními
příslušníky daného členského státu.

PE-CONS 92/18
PŘÍLOHA V

SH/pj
GSC.GIP.2

1

CS

Pokud je třeba, přiložte příslušná potvrzení o souladu individuálního online systému sběru
s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) …+ ze dne … o evropské občanské
iniciativě.)
9.

Tímto prohlašuji, že informace uvedené v tomto formuláři jsou správné a že prohlášení
o podpoře byla shromážděna v souladu s článkem 9 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) …+ ze dne …++ o evropské občanské iniciativě.

10.

Datum a podpis jedné z kontaktních osob (zástupce/náhradník1) nebo zástupce právního
subjektu:

+

1

Pro Úř. věst.: vložte prosím číslo tohoto nařízení.
Pro Úř. věst.: vložte prosím datum přijetí tohoto nařízení.
Nehodící se škrtněte.

PE-CONS 92/18
PŘÍLOHA V

SH/pj
GSC.GIP.2

2

CS

PŘÍLOHA VI
POTVRZENÍ O POČTU PLATNÝCH PROHLÁŠENÍ
O PODPOŘE SHROMÁŽDĚNÝCH ZA … (NÁZEV ČLENSKÉHO STÁTU)
Po provedení nezbytných ověření požadovaných podle článku 12 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) …/…+ ze dne …++ o evropské občanské iniciativě … (název příslušného orgánu) …
(název členského státu) tímto potvrzuje, že v souladu s uvedeným nařízením je platných …
prohlášení o podpoře pro iniciativu s registračním číslem … (registrační číslo iniciativy).
Datum, podpis a úřední razítko

+
++

Pro Úř. věst.: vložte prosím číslo tohoto nařízení.
Pro Úř. věst.: vložte prosím datum přijetí tohoto nařízení.

PE-CONS 92/18
PŘÍLOHA VI

SH/pj
GSC.GIP.2

1

CS

PŘÍLOHA VII
FORMULÁŘ PRO PŘEDLOŽENÍ INICIATIVY EVROPSKÉ KOMISI
1.

Název iniciativy:

2.

Registrační číslo přidělené Komisí:

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

IE

EL

ES

FR

HR

IT

HU

MT

NL

AT

PL

PT

RO

SI

SK

FI

SE

UK

CY

LV

LT

LU

Počet
podepsaných
osob
CELKEM

Počet
podepsaných
osob
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6.

Jména, příjmení, poštovní adresy a e-mailové adresy kontaktních osob (zástupce skupiny
organizátorů a jeho náhradníka)1 nebo právního subjektu spravujícího iniciativu a jeho
zástupce.

7.

Uveďte všechny zdroje podpory a financování obdrženého v souvislosti s iniciativou,
včetně výše finanční podpory v okamžiku předložení.

8.

Tímto prohlašuji, že informace uvedené v tomto formuláři jsou správné a že veškeré
příslušné postupy a podmínky stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
…/…+ ze dne …++ o evropské občanské iniciativě byly splněny.
Datum a podpis jedné z kontaktních osob (zástupce/náhradník2) nebo zástupce právního
subjektu:

9.

1

+
++
2

Přílohy: (Přiložte všechna potvrzení)

Veřejnosti budou na online registru Komise zpřístupněny pouze tyto údaje: jméno/jména
a příjmení členů skupiny organizátorů, místo bydliště zástupce nebo v příslušných případech
název právního subjektu a země, v níž se nachází jeho sídlo, e-mailová 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.
Pro Úř. věst.: vložte prosím číslo tohoto nařízení.
Pro Úř. věst.: vložte prosím datum přijetí tohoto nařízení.
Nehodící se škrtněte.
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