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Abstrakt 

Tato práce je teoreticky ukotvena v přístupu víceúrovňového vládnutí a předpokladu 

racionality aktérů. S použitím metody rozboru procesu se snaží odhalit legislativní proces 

v Evropské unii. Jedná se o jednopřípadovou studii a jako případ bylo zvoleno vyjednávání o 

nařízení o evropské občanské iniciativě. Do vyjednávání se zapojila celá řada aktérů, přičemž 

práce se věnuje těm nejvýznamnějším z nich – Evropské komisi, Radě, Evropskému 

parlamentu, zájmovým organizacím a národním parlamentům. Práce předpokládala, že 

všichni aktéři budou v procesu prosazovat svoje zájmy, které budou založeny na racionalitě 

aktéra. Tento předpoklad se podařilo prokázat, i když úspěšnost aktérů byla rozdílná. Jako 

nejúspěšnější můžeme považovat Evropský parlament, který obhajoval zájmy jednotlivců a 

Radu, která zcela zjevně prosazovala zájmy vlád členských států (zejména v otázkách snížení 

administrativní zátěže). Zájmové organizace sice vymezily své postoje jasně, nicméně 

Komise jejich názory při tvorbě nařízení příliš v potaz nevzala. Naopak v rozporu 

s předpokladem byl postoj národních parlamentů. Ačkoli tato práce očekávala jejich přímé 

zapojení do procesu, nic takového se neprokázalo. Pouze malá část z nich se zapojila do 

konzultační procedury a výměna materiálů v databázi IPEX mezi parlamenty byla minimální. 

Abstract 

This thesis is embedded in the theoretical approach of multilevel governance and the 

rational choice theory. Using the method of process tracing it aims to uncover the legislative 

process in the European Union. It is a single case study and as a case was chosen the 

negotiation of the regulation of the citizens’ initiative. Various actors were involved in the 

negotiations, this thesis focuses on the main one – European Commission, European 

Parliament, interest organisations and national parliaments. The thesis presumed, that all 

actors will try to push through their interests based on their rational choice. This presumption 

was verified, although the success rate of the players varied a lot. As the most successful 



 

 

should be considered the European Parliament, who defended the interests of the individuals 

and the Council, which apparently represented the interests of the governments of the member 

states (especially in the issues of lowering the bureaucratic burden). The interest organisations 

showed their positions clearly, however the Commission did not take their positions much 

into account while preparing the draft regulation. The position of the national parliaments was 

different then presumed. Although the thesis expected them to be directly involved in the 

process, nothing as such was observed. Only few of them took part in the consultation 

procedure and the exchange of materials via IPEX database was very low. 
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Úvod 

Ve své práci se budu zabývat problematikou legislativního procesu v Evropské 

unii, která bude analyzována na základě evropské občanské iniciativy (EOI). 

Legislativní dopady rozhodnutí provedených na úrovni Evropského společenství jsou 

v současnosti z velké části přímo závazné pro členské státy a mají tak citelný dopad na 

životy jednotlivých občanů. Přijetí nařízení o evropské občanské iniciativě bylo 

závěrem poměrně zdlouhavého procesu, který započal již na počátku století při 

vyjednávání o Ústavní smlouvě. Tehdy se poprvé do návrhu dostalo ustanovení o přímé 

demokracii, které by opravňovalo občany k iniciování legislativních aktů na 

celoevropské úrovni. Od té doby se evropská občanská iniciativa stala předmětem 

zejména akademických a politických debat a postupně se stala důležitým tématem 

v politickém životě Unie. Jednalo se o jeden z nástrojů, který by mohl sloužit v boji 

proti tzv. demokratickému deficitu a odcizení se Unie od svých občanů. Vzhledem 

k tomu, že řada občanů Unii považuje za něco vzdáleného a příliš nerozumí procesům 

v ní probíhajícím, byla evropská občanská iniciativa prezentována jako vhodný nástroj, 

který by tyto pocity mohl omezit. Právě z důvodu důležitosti tohoto opatření pro další 

politický vývoj v Evropské unii a také kvůli zvýšenému zájmu aktérů o tuto 

problematiku bylo pro analýzu evropského legislativního procesu vybráno nařízení o 

evropské občanské iniciativě jako případ, kterým se bude zabývat tato jednopřípadová 

studie. 

Evropská unie v průběhu svého vývoje prošla mnoha stadii, se kterými se měnil 

také rozhodovací a legislativní proces. Z původně převážně mezivládní organizace, kde 

konečné rozhodnutí záviselo na stanovisku Rady (tedy zástupců členských vlád), se 

Unie vyvinula ve společenství, které vykazuje silné nadnárodní prvky a kde Rada 

ztratila ve valné většině rozhodnutí svůj monopol. Ruku v ruce s prohlubováním 

integrace došlo totiž k výraznému posílení třetího hráče v legislativním procesu – 

Evropského parlamentu. Ten se z původně poradního, druhotně jmenovaného orgánu, 

stal právoplatným aktérem v legislativním procesu. Jeho legitimita byla posílena přímou 

volbou všemi oprávněnými voliči Evropské unie a rozhodovací mechanismy se od 

konzultací přesunuly přes spolupráci až ke spolurozhodování (dnes nazývaného jako 

řádný legislativní postup). K původní dvojici legislativního procesu se tedy přidal třetí 
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aktér, který se postupným zvyšováním pravomocí posunul do pozice třetího hrotu 

pomyslného institucionálního trojúhelníku.  

Spolu s touto formální trojicí legislativního procesu (tedy Evropská komise, 

Evropský parlament a Rada Evropské unie) do něj začali pronikat i další aktéři. Ve 

formalizované rovině se jedná především o subnacionální jednotky – tedy regiony 

členských států, které vystupují jako aktéři (byť v omezené míře) v institucionalizované 

podobě Výboru regionů, který má v legislativním procesu poradní funkci. Stejnou 

funkci zastává také Hospodářský a sociální výbor. Dalšími aktéry, kteří ovlivňují 

legislativní proces Unie, jsou zástupci rozličných zájmových organizací. V Bruselu je 

přímo zastoupeno množství nevládních organizací a další organizace do unijní 

metropole pravidelně vysílají své zástupce. Novou roli v legislativním procesu zastávají 

také parlamenty členských zemí Unie, respektive jejich jednotlivé komory. 

Vzhledem k velkému množství aktérů, kteří ve větší či menší míře vstupují do 

evropského rozhodovacího procesu a spoluutvářejí jeho výstupy, je zřejmé, že formální 

legislativní trojka není jediná, jejíž zájmy se odrážejí v koncovém výsledku celého 

procesu. Tento trojúhelník stojí nepochybně v centru legislativního procesu, nicméně 

všechny tři jeho vrcholy jsou obklopeny řadou aktérů, kteří se snaží výstupy ovlivnit. 

Jednání těchto aktérů se mnohdy překrývá a celý proces se tak stává poněkud 

nepřehledným. 

Protože je do rozhodovacího procesu v Evropské unii zapojeno takové množství 

aktérů, objevil se v akademické sféře v devadesátých letech dvacátého století nový 

přístup nazvaný víceúrovňové vládnutí. Tento koncept vychází z komparativní 

politologie a na Evropskou unii nepohlíží jako na organizaci sui generis, ale více jako 

na domácí politický systém, který je pak možné zkoumat podobnými metodami jako 

vnitrostátní procesy. Zapojení mnoha vrstev aktérů do rozhodovacího procesu pak 

umožňuje hlubší analýzu a snižuje možnost, že by byl opomenut významný hráč. 

Vzhledem k problematice, kterou se tato práce bude zabývat, bude teoreticky ukotvena 

právě v přístupu víceúrovňového vládnutí. Zároveň tato práce pracuje s předpokladem 

racionality aktérů. 

Předmětem analýzy budou pozice čtyř nejdůležitějších aktérů v legislativním 

procesu. Jedná se zejména o Radu a Evropský parlament a dále o zájmové organizace a 

národní parlamenty. 
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Cílem práce bude s pomocí metody process tracing odhalit co nejvíce 

skutečností, ke kterým došlo v průběhu vyjednávání o nařízení o EOI a analyzovat 

postoje jednotlivých aktérů v procesu. Zejména se jedná o otázky – jak úspěšní byli 

aktéři v artikulaci svých zájmů, jak moc se jim podařilo prosadit do závěrečné podoby 

nařízení a jestli to svědčí o racionálním chování aktéra, či nikoli. 

Předpoklady této diplomové práce vycházejí z racionálního chování aktérů. 

Práce očekává, že Rada, hájící z principu zájmy členských států, bude zastávat tvrdší a 

více regulativní přístup k iniciativě, jelikož jsou to členské státy, které ve výsledku 

budou muset na petiční akce dohlížet a kontrolovat jejich správnost, racionální 

rozhodnutí je tedy vede k většímu omezení a formalizaci požadavků, které musí 

iniciativa splnit. Parlament na druhou stranu, jakožto přímo volený orgán, který se nutně 

musí opírat o voliče, se snaží o co největší zapojení občanů, jelikož tak racionálně 

kalkuluje s pozitivním ohlasem u voličů, kteří požadují více prvků přímé demokracie, a 

tedy plusovými politickými body. Dále se pak bude zabývat zájmy ostatních aktérů 

pohybujících se v legislativním procesu. Snahou bude zjistit postoje ostatních aktérů a 

jejich schopnosti tyto postoje prosadit v závěrečném výstupu legislativního procesu. 

Je nutné zdůraznit, že evropský legislativní proces je velice komplexní a řada 

vyjednávání v něm probíhá v neformálních rovinách, o nichž neexistují záznamy. Dále i 

přes proklamace institucí nejsou všechny dokumenty (zejména z Rady) veřejnosti 

dostupné. Tyto limity se odrazí i ve zpracování této práce, nicméně vzhledem ke 

zvolené metodě a postupům by neměly příliš ovlivnit její výzkumné cíle a odpovědi na 

výzkumné otázky. 

Samotný text práce bude členěn do sedmi kapitol. První úvodní kapitola 

podrobně rozebere teoretické a metodologické ukotvení práce a nastíní její předpoklady. 

Následovat budou dvě spíše deskriptivní kapitoly o legislativním procesu a evropské 

občanské iniciativě. Poté již přijde na řadu samotná analytická část, která ve třech 

kapitolách zhodnotí postoje čtyř nejdůležitějších aktérů – zájmových organizací, 

Komise, Rady a Evropského parlamentu. Součástí čtvrté kapitoly bude také poměrně 

rozsáhlá tabulka, která přehledně zobrazí názory jednotlivých zájmových organizací. 

Závěrečná sedmá kapitola pak přinese výsledky celého legislativního procesu a dojde 

k vyhodnocení, jak byli kteří aktéři úspěšní v prosazování svých zájmů. Tato sedmá 
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kapitola tedy bude stěžejní, jelikož bude prezentovat výsledky výzkumu provedeného 

v této práci. 

Oproti schválenému projektu, který jsem předložil v létě roku 2012, došlo jen 

k drobnějším změnám. Předně jsem do práce zařadil teoreticko-metodologickou 

kapitolu, protože zdůvodnění pouze v úvodu by nebylo pro potřeby práce dostačující. 

Dále došlo ke změně pořadí kapitol tak, aby chronologicky odpovídalo legislativnímu 

procesu. V analytické části je tedy na prvním místě kapitola číslo čtyři pojednávající o 

postoji zájmových organizací (v projektu byla zařazena až za postoje Rady a 

Parlamentu). Dále pak došlo ke sloučení kapitoly o postoji Rady s kapitolou o postojích 

národních parlamentů, důvody jsou podrobněji vysvětleny v dotčené kapitole (zejména 

šlo o nedostatečné zapojení parlamentů do procesu vyjednávání o EOI). Rozhodl jsem 

se taktéž nezařadit poslední kapitolu z projektu, která měla pojednávat o současné praxi 

rok od vstoupení nařízení v platnost. Protože ještě žádná iniciativa nesplnila podmínky, 

aby se jí Komise mohla zabývat, neexistuje dostatečné a vypovídající množství dat pro 

zhodnocení situace. 

Kdykoli jsou v této práci citována cizojazyčná díla, jedná se o můj vlastní 

překlad. Zároveň pro zjednodušení čitelnosti textu jsou v některých místech 

zjednodušeny názvy institucí – zejména o Evropské komisi se hovoří jako o Komisi a o 

Evropském parlamentu jako o Parlamentu. Pokud se v textu vyskytuje tento název 

instituce s velkým písmenem, jedná se o konkrétní evropskou instituci. Pakliže se název 

parlament, respektive parlamenty, vyskytne s písmenem malým, odkazuje na 

parlamenty členských států. 
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1. Teoretická východiska a metodologický přístup 

1.1 Teoretická východiska 

Vzhledem k předpokladu, že na výstupy evropského legislativního procesu má 

vliv celá řada aktérů a nikoli pouze oficiální evropské instituce, jeví se jako 

nejvhodnější teoretický rámec pro tuto práci tzv. víceúrovňové vládnutí (Multi-level 

governance). Tento koncept vychází z komparativní politologie a na Evropskou unii 

nepohlíží jako na organizaci sui generis, ale spíše jako na domácí politický systém, 

který je pak možné zkoumat podobnými metodami jako vnitrostátní procesy. Zapojení 

mnoha vrstev aktérů do rozhodovacího procesu pak umožňuje hlubší analýzu a snižuje 

možnost, že by byl opomenut významný hráč. 

Termín „multi-level governance“ jako první použil v roce 1992 Gary Marks. 

K vytvoření tohoto konceptu ho dovedla snaha o pochopení vývoje ve strukturální 

politice EU, který následoval po velké reformě v roce 1988 [Bache a Flinders 2004: 2]. 

Tento nový přístup znamenal změnu ve vnímání samotné evropské integrace jako 

takové. Původní zkoumání přistupovala k EU (respektive k evropským společenstvím) 

na základě teorií mezinárodních vztahů a akcentovala význam států v integračním 

procesu. „Vývoj konceptu víceúrovňového vládnutí byl součástí nové vlny snahy 

nahlížení na EU spíše jako na politický systém, než pokusů vysvětlit proces integrace.“ 

[Bache a Flinders 2004: 2] Nešlo tedy již tolik o členské státy, respektive jejich vlády a 

jejich mocenské pozice. Systém byl zkoumán z různých úhlů - pole aktérů se rozšířilo, 

vliv členských států se naopak zúžil. Jak dále zmiňují Bache s Flindersem [2004: 2] 

bylo toto myšlení odstartováno především přijetím Jednotného evropského aktu.  

Šíře aktérů zasahujících do politického procesu je dle přístupu víceúrovňového 

vládnutí mnohem větší, než jak soudí zástupci tradiční teorie intergovernmentalismu, či 

jejich různých derivací.
1
 V procesu se dá očekávat přítomnost nejen veřejných a státních 

organizací, ale také celé spektrum nestátních organizací, zejména pak soukromých 

firem, dobrovolnických asociací, zájmových organizací a nátlakových skupin [Peters a 

Pierre 2004: 82]. Právě proto koncept víceúrovňového vládnutí velmi dobře osvětluje, 

že do procesu vyjednávání o evropské občanské iniciativě velkou měrou zasáhli právě 

nestátní aktéři – zejména velký počet zájmových organizací a think tanků. Je však nutné 

                                                 
1
 Například liberální intergovernmentalismus Andrew Moravcsika.  
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zdůraznit, že ačkoli dochází k oslabení původních mocenských nástrojů národních států, 

institucionální rámec i nadále zůstává poměrně silný. I když koncept víceúrovňového 

vládnutí zdůrazňuje a sleduje spíše propojování procesů vládnutí, dochází k těmto 

procesům na různých institucionálních úrovních, které zůstávají i nadále stěžejní. 

Instituce totiž jednak určují pravidla hry, ve kterých bude docházet k prolínání více 

úrovní, a za druhé jsou samy o sobě silnými hráči v politickém procesu, kteří se podílejí 

na koordinaci těch ostatních [Peters a Pierre 2004: 78]. Jejich upozadění ve výzkumu by 

mohlo být velmi neopatrné, jelikož výsledky by pak nemusely odpovídat realitě. 

V počátku zcela logicky (vzhledem k zaměření se na strukturální politiku) byly 

vnímány jako úrovně vládnutí regionální, národní a nadnárodní jednotky. Většina 

publikací pracujících s konceptem víceúrovňového vládnutí i nadále vnímá toto pojetí 

jako hlavní jádro. Nicméně je nutné zdůraznit, že jako rovinu vládnutí je třeba vnímat i 

zapojení nestátních aktérů do rozhodovacích procesů, zejména zájmových organizací. 

Jak tvrdí např. Císař, je politický proces v EU charakteristický právě propojením celé 

řady institucí v rovinách národních, regionálních a nadnárodních a umožňuje tak obejití 

národní (tradiční) úrovně, což ilustruje právě na příkladu přímé spolupráce mezi 

zájmovými skupinami a evropskými institucemi [Císař 2005: 220-221].  

O určitém přesunu ve vnímání víceúrovňového vládnutí pouze v linii region-

stát-nadstátní útvar mluví také Conzelmann: „V nedávné době začal diskurs ohledně 

víceúrovňového vládnutí akcentovat obecněji rozptýlení politické autority do méně 

hierarchické a více síťové struktury tvoření politik EU.“ [Conzelmann 2008: 13] Dále 

komentuje poznatky, ke kterým došli i další autoři sborníku a znovu upozorňuje na fakt, 

že přístup víceúrovňového vládnutí nemusí nutně zahrnovat regionální nebo lokální 

aktéry. Důležitá je síťovitá struktura, která zahrnuje další aktéry než státy, například 

společenské organizace. „ [N]ový přístup ke vládnutí se snaží vytvořit pozitivní podněty 

pro dobrovolnou participaci a spolupráci s různými společenskými aktéry na různých 

institucionálních úrovních během formulace a implementace politik. (…) Uspořádání 

vládnutí v environmentální politice může být proto také označeno za víceúrovňové, 

ačkoli nezahrnuje regionální či lokální aktéry“ [Conzelmann 2008: 14].  

Pro tuto práci je velmi důležitý právě poznatek, že není třeba, aby do procesu 

byly v plné míře zapojení aktéři regionální či lokální úrovně k tomu, aby bylo možné na 
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systém pohlížet z pohledu víceúrovňového vládnutí. Podstatné je určité rozmělnění 

státní moci a zapojení dalších aktérů, nikoli však nutně regionálních.  

V procesu přijímání nařízení o evropské občanské iniciativě vystupovalo 

množství nestátních aktérů, nicméně dělo se tak v institucionalizovaném rámci - 

zejména prostřednictvím konzultační procedury, jejíž pravidla kontrolovala Evropská 

komise, která zároveň zpracovala výstupy z těchto konzultací. Dalšími aktéry procesu 

byly Parlament a Rada jakožto hlavní články přijímání nových legislativních aktů. Do 

procesu také v menší míře zasáhly národní parlamenty členských zemí. Z těchto důvodů 

nabízí využití konceptu víceúrovňového vládnutí pro tuto diplomovou práci 

nejvhodnější teoretické ukotvení, i za situace, že tato práce nebude sledovat vliv 

subnárodních jednotek na legislativní proces, protože v případě vyjednávání o podobě 

nařízení o evropské občanské iniciativě nehrály tyto jednotky žádnou významnější roli. 

 Zároveň některé studie pracující s konceptem víceúrovňového vládnutí 

nezavrhují racionalitu volby aktérů. Woll a Jacquot ve svém článku akcentují důležitost 

racionality aktéra, ale zároveň se snaží vyhnout „pádu do pasti omezenosti předpokladů 

racionální volby“ [Woll & Jacquot 2010: 110]. Tato práce předpokládá racionalitu 

aktérů, tj. prosazování zájmů, jež jsou definovány na základě objektivních faktorů – 

zejména pravomocí aktérů a povinností vyplývajících z jejich institucionálního 

postavení a z dopadů konkrétního legislativního aktu. Propojitelnost racionality aktérů a 

přístupu víceúrovňového vládnutí je tak nejvhodnějším teoretickým rámcem pro tuto 

práci. 

1.2 Metodologický přístup 

V práci bude využita jednopřípadová studie. Použití jednopřípadové studie je 

vhodné pokud zvolený případ vykazuje určitou charakteristiku. Yin [2009: 47-53] uvádí 

5 typů
2
 případů, k jejichž zkoumání je vhodné použití jednopřípadové studie. Jedná se o 

případ a) kritický (stěžejní) pro testování teorie, b) extrémní nebo unikátní případ, c) 

reprezentativní nebo typický, d) mnoho vypovídající/odhalující a e) průběžný. Případ 

využitý v této práci splňuje charakteristiku hned dvou z těchto kategorií, jedná se jednak 

o více méně typický, reprezentativní typ případu, jelikož sledovaný legislativní akt 

                                                 
2
 V originále autor používá těchto v termínů: a) critical case in testing a well-formulated theory, 

b) extreme or unique case, c) representative or typical case, d) revelatory case, e) longitudnial case. [Yin 

2009: 47-53] 
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prochází standardní procedurou a nejedná se o nic výjimečného. Zároveň je možné tento 

případ považovat za dostatečně vypovídající a odhalující, zejména proto, že se do 

vyjednávání o evropské občanské iniciativě zapojilo velké množství aktérů a jednalo se 

o důležité téma v evropském politickém diskursu.  

Jako případ byl zvolen proces schvalování nařízení Rady a Parlamentu o 

evropské iniciativě, což je jednak poměrně jasně časově omezené období a zároveň 

tematicky dostatečně ohraničený případ, a splňuje tedy podmínky, které jsou nutným 

předpokladem pro kvalitní případovou studii [Kořan 2008: 32-33]. Ačkoli práce bude 

analyzovat také události, ke kterým došlo ještě před začátkem legislativního procesu, i 

přesto se jedná o dostatečně omezené časové období a také úzkou tematickou 

ohraničenost. Vzhledem k tomu, že cílem práce je detailní a komplexní analýza objektu 

výzkumu, je použití jednopřípadové studie vhodným postupem [Kořan 2008: 33]. 

K výběru případu evropské občanské iniciativy pro analyzování legislativního 

procesu došlo z několika důvodů. Jedná se o proces, který se rozběhl až po přijetí 

Lisabonské smlouvy, probíhá tedy podle nejnovějších a platných postupů. Zároveň 

proces již skončil schválením nařízení, a je tedy možné považovat ho za uzavřený. Za 

třetí se jedná o poměrně přelomový návrh, který vzbudil velkou pozornost zejména 

mezi nevládními organizacemi a poskytuje tak množství podnětů pro následný výzkum. 

Schválení této iniciativy také poukazuje na určitý posun, nebo alespoň snahu o posun, 

směrem k občanovi, což je stěžejním bodem v boji s tzv. „demokratickým deficitem“ a 

odcizením se občanům. Všechny tyto faktory vedly k tomu, proč se předmětem 

případové studie zkoumající legislativní proces stal právě návrh občanské iniciativy. 

Metoda, se kterou se práce bude snažit pracovat, bude process tracing (rozbor 

procesu). Jeví se jako nejvhodnější pro podrobné zkoumání rozhodovacího procesu. Jak 

uvádí Kořan, je k lepšímu poznání mechanizmu, který vede k určitému 

pozorovatelnému jevu, process tracing vhodnou metodou. Zároveň je to oblíbená 

technika vedoucí k „detailní[mu] prozkoumání pozorovatelných jevů příčinného 

mechanismu v individuálním případu.“ [Kořan 2008: 44]  

George a Bennett [2005] vysvětlují použití metody process tracing na pádu 

dominových kostek. V jejich příkladě stojí na stole padesát kostek a kromě první a 

poslední jsou všechny ostatní zakryty šátkem, takže je nevidíme a ani nevíme, jestli tam 

další kostky jsou a jak jsou případně poskládány. Pozorovatel se na okamžik od stolu 
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vzdálí, a když se vrátí, najde obě viditelné kostky spadlé. Nyní vyvstává řada otázek – 

proč kostky spadly, jestli jen někdo bouchl do stolu, jestli byl pád způsobem 

dominovým efektem pádu dalších kostek či jestli někdo záměrně shodil pouze tyto dvě 

kostky. Až po odkrytí šátku a vyhodnocení, jakým způsobem je spadlých zbylých 48 

kostek, je možné rozhodnout, jak s nejvyšší pravděpodobností došlo k pádu kostky číslo 

jedna a padesát [George a Bennett 2005: 206-207]. Metodu process tracing tedy 

přirovnávají k odkrývání šátku a následnému pochopení příčiny, která vedla 

k pozorovaným výsledkům.  

V případě, kterým se zabývá tato práce, je tento ukázkový příklad ve své 

podstatě využit také. Za kostku číslo jedna dosadíme opatření v Lisabonské smlouvě 

týkající se evropské občanské iniciativy a za kostku číslo padesát pak konečnou verzi 

přijatého nařízení. Analýza kroků a zájmů jednotlivých aktérů a rozbor procesu, ke 

kterému došlo mezi prvotní událostí a posledním krokem, tak tedy odstraňuje pomyslný 

šátek, který celý proces zakrýval a podobně jako v příkladu s dominovými kostkami 

ukazuje, proč padla kostka číslo padesát tak, jak padla – tedy proč bylo výsledné 

nařízení přijato v takové podobě, v jaké bylo přijato.  

 Na tomto místě je však nutné poznamenat, že ne všechny zdroje, které by byly 

potřebné pro naprosto detailní rozbor procesu, jsou veřejně dostupné. Zároveň řada 

vyjednávání probíhala pouze v neformální či ústní rovině a záznamy o nich jsou 

nedostatečné či úplně chybí. Je tedy možné, že výsledek práce bude tímto nedostatkem 

ovlivněn a obrazný šátek na některých místech nebude zcela odkryt. Nicméně díky 

zvoleným metodám by měl být konečný výsledek tímto nedostatkem ovlivněn co 

nejméně.  

Za nezávislou proměnnou budou považovány počáteční postoje jednotlivých 

aktérů v legislativním procesu (tedy Evropské komise, Rady EU, Evropského 

parlamentu, NGOs a národních parlamentů). Závislou proměnnou pak konečný výstup 

legislativního procesu – jeho konečné znění. Vzhledem k využité metodě, tedy rozboru 

procesu, nejsou tyto dvě proměnné jediným sledovaným jevem, výzkumu je třeba 

podrobit celý intervenující příčinný proces vyskytující se právě mezi těmito dvěma 

proměnnými, a to detailním zkoumáním změn postojů jednotlivých aktérů, vyjadřování 

jejich pozic a vzájemné komunikace, ke které dochází mezi aktéry v průběhu 

legislativního procesu. Operacionalizace postojů bude vycházet z  oficiálních 
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dokumentů (jednání výborů, plenární zasedání, názory Rady atp.) dostupných jednak 

v obecných databázích (eur-lex, prelex, IPEX…), tak také v archivu institucí – zejména 

databáze Evropského parlamentu Legislative observatory, archivu Výboru pro ústavní 

záležitosti (AFCO) a veřejného rejstříku dokumentů Rady. Zájem zájmových organizací 

bude operacionalizován pomocí veřejně dostupných informací z databází dokumentů, 

zejména z materiálů, které tyto organizace zaslaly Evropské komisi v rámci konzultací. 

1.3 Předpoklady práce  

Tato práce vychází z teoretického ukotvení v přístupu víceúrovňového vládnutí. 

Základním předpokladem tedy je, že se do vyjednávacího procesu ohledně nařízení o 

evropské občanské iniciativě zapojilo větší množství aktérů z více úrovní vládnutí. Za 

nejdůležitější aktéry jsou považovány evropské instituce, které mají oficiální pravomoci 

v legislativním procesu (Evropská komise, Evropský parlament a Rada) a dále také 

zájmové organizace, které reprezentují další úroveň vládnutí. Zároveň se do 

vyjednávání zapojují také členské státy, ať už skrze jednání Rady nebo prostřednictvím 

svých národních parlamentů. 

Jak již bylo řečeno výše, tato práce pracuje také s konceptem racionálního 

přístupu aktérů k vyjednávacímu procesu. Vychází tedy z předpokladu, že každý 

z aktérů sleduje své zájmy, které jsou odlišné od zájmů ostatních aktérů právě z důvodů, 

které je možné obhájit racionálním chováním. 

Fungující formální legislativní trojúhelník (Evropská komise, Rada a Evropský 

parlament) zajišťuje zastoupení tří různých okruhů zájmů. Evropská komise jakožto 

iniciátor legislativy má být nestranná a jejím primárním zájmem by měly být zájmy 

celého společenství [McCormick 2011: 80]. Rada má zastupovat národní zájmy svých 

členských států a Parlament pak zájmy občanů. [Fiala a Pitrová: 225 a 307] 

Zájmy Evropského parlamentu vycházejí z podstaty jeho sestavování jakožto 

jediné přímo volené instituce v celoevropských volbách. Parlament je tak přímým 

zástupcem obyvatel jakožto jednotlivců. Zároveň se také staví do pozice zastánce zájmů 

celého společenství [Fiala a Pitrová 2009: 307]. Zájmem poslanců Parlamentu je pak z 

přirozených důvodů politické soutěže být znovuzvolen. Tyto faktory tak ovlivňují 

chování Parlamentu jako instituce. Z racionálního hlediska je zásadní získání podpory 
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občanů/voličů a předpokladem tedy je, že Parlament bude zastávat taková stanoviska, 

která budou v zájmu občanů. 

Zájmy členských států, respektive Rady, se nacházejí v jiné rovině než zájmy 

Parlamentu. Rada jako instituce není přímo volená a zasedají v ní zástupci vlád 

členských států, kteří sice musí také dbát zájmu svých voličů, nicméně primárně 

zastupují své vlády. V institucionálním trojúhelníku tak Rada zastává zájmy členských 

států. [McCormick 2011: 84-88] Jsou to právě členské státy, jež jsou následně 

zodpovědné za implementaci evropské legislativy. Racionálním postojem je tedy tuto 

implementaci co nejvíce zjednodušit tak, aby administrativní orgány jednotlivých 

členských států nebyly zbytečně zahlceny dalšími formálními postupy, které by 

vyplývaly z přijaté legislativy. V případě nařízení o evropské občanské iniciativě se 

tedy dá předpokládat, že se členské státy v rámci Rady budou zabývat zejména 

otázkami týkajícími se administrativních opatření. 

Vzhledem k emancipaci národních parlamentů členských států a snahám o větší 

přímé zapojení do rozhodovacích procesů v Evropské unii, které se projevily i přijetím 

Protokolů č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí Lisabonské smlouvy [Lisabonská 

smlouva 2009: 267-275], se dá očekávat větší zapojení národních parlamentů do 

legislativního procesu i ve věci přijímání nařízení o evropské občanské iniciativě. 

Zájmy zájmových organizací nejsou tak jednolité jako zájmy dvou předchozích 

aktérů zejména proto, že se nejedná o homogenního aktéra. Do vyjednávací procedury 

se zapojuje celá řada rozličných organizací a heterogenita mezi nimi je tak značná. Z 

obecného pohledu na věc je pro organizace racionální pokusit se prosadit taková 

opatření, která by jim v budoucnu usnadnila ovlivnění podoby evropské legislativy. 

Evropská občanská iniciativa se v budoucnu může stát nástrojem k ovlivnění 

legislativního procesu, který budou využívat právě zájmové organizace, jelikož jim 

usnadní iniciaci legislativního procesu a prosazení jejich partikulárních zájmů. Zároveň 

zájmové organizace většinou mají již funkční administrativní aparát a bude tak možné, 

aby EOI využívaly snadněji než jednotliví občané. Z jejich pohledu je tedy racionální, 

aby se pokoušely prosadit taková ustanovení, která zjednoduší postupy při tvorbě 

evropské občanské iniciativy 

Práce tedy očekává nalezení těchto předpokladů chování jednotlivých aktérů v 

legislativním procesu přijímání nařízení o evropské občanské iniciativě.  
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2. Legislativní proces 

2.1 Vývoj 

V druhé kapitole této diplomové práce je nutné detailně osvětlit fungování 

rozhodovacího procesu v Evropské unii. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně 

komplexní a složitý systém a práce se bude věnovat sledování jednoho legislativního 

návrhu v tomto procesu, je vhodné, či přímo nezbytné vyhradit mu celou první kapitolu. 

Rozhodovací proces v evropských společenstvích prošel za dobu své existence 

značnou proměnou. Mezi dobou vzniku prvních integračních uskupení
3
, která dnes 

řadíme mezi předchůdce Evropské unie, a přijetím poslední smlouvy primárního práva, 

která upravuje legislativní proces, uplynulo více než půl století. 
4
 Za tuto dobu se 

společenství nejen rozrostlo o značný počet členů, ale také došlo k výraznému 

prohloubení integrace a oblastí, které jsou upravovány evropským právem, a proces 

přijímání právních úprav tedy zcela přirozeně dostál velmi výrazných změn.  

V institucionální rovině došlo především k výrazné proměně pozice Evropského 

parlamentu v legislativním procesu. V počátcích integrace byl legislativní proces 

dvouaktérový. Evropská komise iniciovala legislativní návrh a v procesu měla hájit a 

zastávat zájmy celého společenství. Tento legislativní návrh poté musel být schválen 

druhým aktérem – Radou ministrů. Ta, jakožto reprezentant zájmů členských států, 

měla výlučné právo legislativní návrh odmítnout, či přijmout. I když i v té době 

existoval Evropský parlament, respektive Shromáždění, jeho možnosti zasáhnout do 

legislativního procesu byly pouze minimální. Pravomoci Parlamentu byly zpočátku 

pouze poradní a Rada sice musela vzít názor Parlamentu na vědomí, nicméně se jím 

nemusela řídit. [Fiala a Pitrová 2009: 309 a 311] 

S prohlubováním integrace docházelo zvolna k růstu pravomocí Evropského 

parlamentu, který se postupně z upozaděné instituce stal respektovaným článkem 

procesu. Velmi výraznou změnou bylo zavedení přímých voleb občany v roce 1979. 

Tímto krokem získal Parlament podstatnější legitimitu a začal také požadovat 

odpovídající úroveň svých pravomocí. Jako přímo volený orgán může EP přímo 

                                                 
3
 Především Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropské hospodářské společenství 

(EHS). 
4
 ESUO – 1952, vstoupení v platnost Smlouvy o fungování EU (Lisabonské smlouvy) 2009. 



13 

 

zastupovat zájmy obyvatel, zároveň se také staví do pozice zastánce zájmů celého 

společenství [Fiala a Pitrová: 2009: 307]. Následovala série významných smluv 

primárního práva, které posunuly roli Evropského parlamentu a změnily významně 

systém přijímání evropské legislativy.  

Pokud situaci mírně zjednodušíme, došlo k postupnému přesunu pozice 

Parlamentu v legislativním procesu od pouhých konzultací přes spolupráci až ke 

spolurozhodování.
5
 Až do roku 1987, kdy vstoupil v platnost Jednotný evropský akt, 

existoval pouze institut konzultace. Parlament sice musel být konzultován, nicméně 

Rada nemusela na jeho stanovisko brát zřetel, v některých otázkách dokonce Parlament 

být konzultován vůbec nemusel. Byť z formálního hlediska vypadá tato situace pro 

Parlament nepříznivě, je důležité všímat si dění v praxi a nevycházet pouze z psaných 

právních formulací ve smlouvách. Reálná situace totiž úplně nenasvědčovala tomu, že 

by Parlament nebyl schopen nic prosadit. Vzhledem k tomu, že Rada nemohla 

rozhodnout bez stanoviska EP, držel Parlament v rukou silný nástroj „power to delay“ 

tedy „sílu zdržovat“. Tímto systémem, který by se dal také nazvat vydíráním, mnohdy 

dosáhl Parlament svého. Z tohoto důvodu někteří autoři označují Parlament i v tomto 

období za silný. Např. [Kardasheva 2009] či [Hix a Hoyland 2011]. 

S přijetím Jednotného evropského aktu byl v některých oblastech aplikován 

princip spolupráce. Právě tento okamžik dle některých interpretací znamená začátek 

skutečného podílení se Parlamentu na legislativním procesu: „Skutečný podíl 

Evropského parlamentu na legislativním procesu je datován od přijetí JEA, kterým byla 

v roce 1986 zavedena procedura spolupráce.“ [Fiala a Pitrová 2009: 353] Tento postup 

sice stále nedovoloval Evropskému parlamentu přímo zablokovat přijetí legislativního 

návrhu, nicméně Evropský parlament mohl přímo předložit dodatky Radě [Tsebelis a 

Garrett 2000: 13]. Styk mezi Radou a Parlamentem byl tak formálněji definován a Rada 

byla povinna zabývat se stanovisky parlamentu v přesně stanovených termínech. Na 

druhou stranu právě vzhledem k pevnému stanovení termínů Parlament přišel o možnost 

zdržování, kterou mohl praktikovat v konzultační proceduře [Fiala a Pitrová 2009: 353]. 

Poslední legislativní postup, který dotváří tuto základní trojici postupů, je 

spolurozhodování. Tuto proceduru kodifikovala Maastrichtská smlouva a byla později 

upravena smlouvou Amsterodamskou (pod názvem Co-Decision II). Parlament se stal 

                                                 
5
 Consultation, co-operation, codecision. 
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rovnoprávným aktérem legislativního procesu. Poprvé v historii byl schopen aktivně 

zabránit přijetí legislativního aktu – disponuje takzvaným „parlamentním vetem“ [Fiala 

a Pitrová 2009: 356]. Parament je oprávněn navrhovat Radě změny (dodatky) v systému 

tří čtení (po revizi Amsterodamskou smlouvou jsou čtení pouze dvě a pak následuje 

dohodovací řízení [Fiala a Pitrová 2009: 356]). Rovnoprávnost Parlamentu s Radou je 

v symbolické rovině zdůrazněna také tím, že legislativní akt vstoupí v platnost teprve 

tehdy, kdy je podepsán předsedou Evropského parlamentu a předsedou Rady. Vzhledem 

k tomu, že je ke schválení legislativního aktu třeba souhlasu obou orgánů, může být 

tento systém svým fungováním interpretován jako určitá obdoba dvoukomorového 

parlamentu na národní úrovni. Od roku 1992 se postupně tato procedura rozšířila do 

většiny politik a stala se nejpoužívanějším legislativním postupem [Judge a Earnshaw 

2008: 189]. 

V průběhu integrace došlo také k výrazným změnám ohledně hlasování v Radě. 

Již v šedesátých letech se objevil pokus, kdy hlasování mělo přejít z jednomyslného 

k většinovému. Nicméně vzhledem k pozici Francie a následnému zablokování 

rozhodovacího procesu v období „politiky prázdných křesel“
6
, muselo dojít 

k lucemburskému kompromisu, který stanovil, že si stát může v otázkách, které 

považuje za významné, vyžádat jednomyslné hlasování. Výsledkem tak bylo, „že se 

vžila praxe konsensuálního rozhodování v Radě i v případech, které nevyžadovaly 

jednomyslné stanovisko členských států a pro něž nemohl být použit mechanismus 

lucemburského kompromisu.“ [Plechanovová 2007: 123] Princip rozhodování 

konsensem, i když není smlouvami vyžadován, přetrval až do současnosti. Rada se 

snaží rozhodovat jednomyslně. Nicméně z formálního hlediska se institut kvalifikované 

většiny vyvíjel s každou novou smlouvou. Pro současný stav (respektive pro stav, kdy 

bylo přijímáno nařízení o evropské občanské iniciativě) je stěžejní úprava dle Smlouvy 

z Nice. Ačkoli totiž již byla v platnosti Lisabonská smlouva, která kvalifikovanou 

většinu mění na 55% členů Rady a 65% obyvatelstva Unie, až do 1. listopadu 2014 se 

dle Protokolu 36 Lisabonské smlouvy používají pravidla z Smlouvy z Nice.  

                                                 
6
 Jedná se o termín používaný pro stažení ministra zahraničí Francie z Rady ministrů a odvolání 

francouzských reprezentantů z vedení všech důležitých výborů od 6. července 1965. Francie přistoupila 

k tomuto kroku po předložení Hallensteinova balíku, který měl posilovat nadnárodní instituce EHS, 

zájmy Francie byly přesně opačné. Toto období trvalo 7 měsíců, kompromis se podařilo dosáhnout až 

v lednu 1966 v Lucembruku [Fiala a Pitrová 2009: 93-94]. 
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Lisabonská smlouva říká, že „nestanoví-li Smlouvy jinak, rozhoduje Rada 

kvalifikovanou většinou“ [článek 16, odst. 3, SEU] Toto ustanovení je platné již nyní, od 

vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. To, co se ovšem 1. listopadu 2014 změní, je 

vymezení kvalifikované většiny. Do této doby je kvalifikovaná většina stanovena jako 

255 hlasů, z celkového počtu 345, což odpovídá 73,9%. Hlasování je platné, pokud se 

ho účastní většina členských států. Každý stát má přidělen počet hlasů, převážně podle 

počtu obyvatel, i když tento důvod není nikde formálně stanoven. „Hlasy jsou členským 

zemím přidělovány na základě mnoha faktorů, v první řadě v závislosti na počtu 

obyvatel.“ [Fiala a Pitrová 2009: 249]. Státy jsou rozděleny do 9 skupin
7
 podle velikosti 

(respektive počtu obyvatel). Zároveň existuje princip blokační menšiny, která 

v současnosti tvoří 91 hlasů, tedy 26,4%. V případě, že počet hlasů států, které 

nesouhlasí s návrhem, dosáhne blokační menšiny, nemůže být návrh přijat. Součástí 

Smlouvy z Nice byl mechanismus, který umožňoval v případě pochybností 

přezkoumání, zdali souhlasící skupina států reprezentuje alespoň 62% obyvatel Unie, 

pakliže by tato podmínka splněna nebyla, hlasování by nebylo úspěšné. Tento 

mechanismus se však použije pouze v případě, že někdo o přezkoumání požádá [Fiala a 

Pitrová 2009: 249-254]. 

2.2 Současný stav 

Tzv. Lisabonská smlouva označila spolurozhodování za „řádný legislativní 

postup“. Použitím slova „řádný“ tak i v sémantické rovině označila tento postup za 

základní a pouze v několika oblastech připustila postup odlišný (tzv. speciální 

legislativní postup). Řádný legislativní postup je v zásadě shodný s postupem 

spolurozhodování, odlišuje se pouze nepatrnými změnami. Poté, co Komise předloží 

legislativní návrh Radě a Parlamentu, koná se tzv. první čtení. Evropský parlament 

návrh projedná, přijme své stanovisko a toto stanovisko postoupí Radě. Pokud Rada 

souhlasí se stanoviskem Parlamentu je legislativní akt přijat a celý proces tak úspěšně 

končí. Pokud ovšem Rada toto stanovisko odmítne, vypracuje své vlastní a to následně 

pošle Parlamentu. Evropská komise taktéž Parlament zpraví o svém postoji. 

                                                 
7
 Kategorie jsou: „velké velké státy (Německo, Francie, Itálie a Velká Británie) [29 hlasů], 

střední velké státy (Španělsko, Polsko) [27 hlasů], malé velké státy (Rumunsko) [14 hlasů], velké střední 

státy (Nizozemsko) [13 hlasů], střední střední státy (Belgie, Česká republika, Maďarsko, Řecko, 

Portugalsko) [12 hlasů], malé střední státy (Bulharsko, Rakousko, Švédsko) [10 hlasů], velké malé státy 

(Dánsko, Irsko, Finsko, Litva, Slovensko) [7 hlasů], střední malé státy (Estonsko, Kypr, Lotyšsko, 

Lucembursko, Slovinsko) [4 hlasy] a malé malé státy (Malta) [3 hlasy].“ [Fiala a Pitrová 2009: 251] Počet 

hlasů uvedený v závorce není přímou citací, autoři tuto skutečnost uvádějí v tabulce č. 21. 
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V Parlamentu pak následuje druhé čtení, ve kterém má Parlament tři měsíce na 

rozhodnutí o svém dalším postupu. Může akceptovat stanovisko Rady, tím je 

legislativní akt přijat a proces tak končí. Pokud Parlament návrh zamítne absolutní 

většinou poslanců, proces taktéž končí, avšak akt není přijat. Třetí možností, kterou 

Parlament disponuje je vypracování pozměňovacích návrhů či dodatků, které následně 

pošle jak Radě, tak Komisi. Komise vyjádří svůj názor k těmto dodatkům, se kterým 

jsou obě instituce seznámeny. Rada má následně tři měsíce na prostudování 

pozměňovacích návrhů. Pokud je Rada přijme, legislativní akt je přijat a proces končí. 

Pokud s nimi Rada nesouhlasí, svolá předseda Rady spolu s předsedou Parlamentu 

takzvanou dohodovací komisi. Komise sestává ze stejného počtu zástupců z obou 

orgánů – jak Parlamentu, tak Rady, a také ze zástupce Evropské komise. Pokud během 

šesti týdnů nejsou schopni dosáhnout kompromisu, legislativní návrh není přijat a 

proces končí. Pokud je kompromis dosažen, následuje třetí čtení a návrh musí být 

oběma institucemi do šesti týdnů schválen. Toto je poslední krok k možnému přijetí 

návrhu, ať již je akt schválen či zamítnut, proces končí a dále se v něm nepokračuje. 

[Lisabonská smlouva 2009: Článek 294 SFEU] 

Lisabonská smlouva výrazně rozšiřuje oblasti politik, na něž je řádný legislativní 

postup aplikován. Až 95% evropské legislativy je přijímáno prostřednictvím procedury 

spolurozhodování. Nově se vztahuje také na zemědělskou a obchodní politiku, tedy 

oblasti, které byly tradičně ze spolurozhodovací procedury vyjmuty [Judge a Earnshaw 

2008: 189]. I dle Lisabonské smlouvy však zůstávají oblasti, na které se řádný 

legislativní postup nevztahuje. Nejstarší legislativní postup – tedy konzultace (nyní 

označený za zvláštní legislativní postup), je aplikován v citlivých oblastech, jako je 

zahraniční politika či změna primárního práva. Zejména jsou to návrhy v oblastech: 

„Evropské služby vnější akce, dodatků smluv, přijímání směrnic zajišťující koordinaci a 

spolupráci mezi členskými státy v oblasti diplomatické a konzulární ochrany, opatření 

týkající se pasů, občanských průkazů a povolení k pobytu a operační spolupráce mezi 

policejními jednotkami.“ [Judge a Earnshaw 2008: 193] 

Rozhodovací proces podle řádného legislativního postupu může v určitých 

ohledech připomínat federální parlament – Evropský parlament jako komoru zastupující 

zájmy lidu a Radu EU zastupující zájmy států, přičemž oba orgány mají vůči sobě právo 

veta a mohou tak legislativní proces zastavit. Tato poněkud odvážná interpretace je sice 

pouze jednou z možných, nicméně rozsah, jakým je nyní používán řádný legislativní 
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postup může naznačovat určitý postup směrem k federativnímu principu rozhodování. O 

možné interpretaci systému jako federativního mluví například Judge a Earnshaw 

[Judge a Earnshaw 2008: 19-24]. 

2.3 Další aktéři 

Kromě této hlavní trojice aktérů evropského rozhodování vstupují do procesu 

ještě další aktéři. Z formálního hlediska primární právo přisuzuje určitou roli 

v legislativním procesu několika dalším institucím. Jedná se o subnacionální jednotky – 

tedy regiony členských států, které vystupují jako aktéři (byť v omezené míře) 

v institucionalizované podobě Výboru regionů, který má v legislativním procesu 

poradní funkci. Stejnou funkci pak zastává také Hospodářský a sociální výbor. 

Novou roli v legislativním procesu zastávají také parlamenty členských zemí 

Unie, respektive jejich jednotlivé komory. Lisabonská smlouva zavádí nově takzvaný 

mechanizmus včasného varování, kterým mají parlamenty možnost obracet se na 

Komisi v případě, že dle jejich názoru došlo k narušení principu subsidiarity. 

Parlamenty využívají také několik svých vlastních institucí, které nejsou v primárních 

unijních smlouvách zmíněny, jedná se především o COSAC – tedy shromáždění 

zástupců z výborů pro evropské záležitosti. 

Všichni výše zmínění aktéři do procesu vstupovali jakožto formální aktéři, 

jejichž pozice byla upravena primárním evropským právem. Z politologického hlediska 

jsou však neméně důležití neformální aktéři, kteří do rozhodovacího procesu vstupují a 

kteří se snaží ovlivnit jeho výsledky. Jedná se zejména o zástupce rozličných zájmových 

skupin, kteří se snaží ovlivnit evropskou politiku. Řada těchto skupin má v Bruselu 

přímé zastoupení či vysílá na jednání své zástupce. Jedná se jak o nevládní organizace, 

tak o zástupce z řad byznysu. 

Všichni tito aktéři tak mají určitý vliv na evropský legislativní proces a 

v rozdílné míře jsou schopni ovlivnit výsledky tohoto procesu k obrazu svému. 

Vzhledem k tomu, že aktérů je velké množství a proces zdaleka není tak přímočarý, jak 

je definováno ve smlouvách, je cílem této práce zaměřit se na ty nejvýznamnější aktéry 

a analyzovat jejich pozice a úspěšnost prosazení jejich cílů v průběhu schvalování 

nařízení týkajícího se úpravy institutu evropské občanské iniciativy.  
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3. Evropská občanská iniciativa 

3.1 Problematika demokratického deficitu  

Přijetí evropské občanské iniciativy a její začlenění do právního rámce Unie 

bylo výsledkem dlouhého procesu. Není možné nevnímat důvody, které Unii vedly 

k tomu, aby iniciativu v určité formě zavedla. Konkrétním argumentům jednotlivých 

aktérů v rámci vyjednávání o formě občanské iniciativy bude dán prostor 

v následujících kapitolách, tato kapitola se bude věnovat občanské iniciativě a jejím 

základním principům a taktéž kořenům důvodů, které Unii vedly k názoru, že je 

potřebné určitou formu občanské iniciativy zavést. 

Již od doby, kdy došlo k prohloubení evropského integračního projektu
8
, se Unie 

potýká s problémy ohledně svojí legitimity, transparentnosti vnitřních procesů, 

demokratické odpovědnosti a obecně nedostatečnosti základních demokratických 

principů. Pro tyto navzájem propojené a komplexní problémy se mezi odbornou, ale i 

laickou veřejností vžil termín demokratický deficit. 

O tomto fenoménu byla sepsána řada odborných publikací a ve svých pracích se 

mu věnují také přední odborníci z oblasti evropských studií například [Hix a Hoyland 

2011; Siedentop 2004; Majone 1998; Moravcsik 2002]. Výklad tohoto fenoménu ovšem 

zdaleka není jednoznačný, každý tuto problematiku vnímá poněkud odlišně a zejména 

dva poslední jmenovaní (Majone a Moravcsik) se staví poměrně kriticky k ustálenému 

výkladu demokratického deficitu.  

Pravděpodobně jako první byl termín demokratický deficit v souvislosti 

s evropskými společenstvími použit Davidem Marquandem v roce 1979. Marquand byl 

členem dolní komory Parlamentu Spojeného království za Labouristickou stranu a 

upozorňoval na fakt, že národní parlamenty již nemají schopnosti, jak činit vládu 

zodpovědnou za kroky, které učiní v Radě [Marquand 1979]. Ač existuje mnoho verzí, 

jak na demokratický deficit pohlížet, jako nejčastější a obecně přijímaná definice se 

vžila tato: „Demokratický deficit Evropské unie může být definován jako zvýšené 

pravomoci exekutivy na úkor legislativy, zejména v oblasti legislativního procesu, a 

                                                 
8
 80. léta 20. století, v jejich závěru byl přijat Jednotný evropský akt, který již bojuje 

s nedostatečnou demokratickou legitimitou, mimo jiné posílením pravomocí Evropského parlamentu.  
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nedostatečná schopnost parlamentů dohlížet na výkon těchto pravomocí.“ [Knutelská 

2012: 19] 

Koncept demokratického deficitu rozpracovávají také Hix a Hoyland [2011]. 

Jmenují pět základních faktorů, jež přispívají k demokratickému deficitu. Zesílené 

pravomoci exekutivy (Komise a zástupci národních vlád v Radě) a oproti tomu 

zeslabená možnost efektivní kontroly ze strany národních parlamentů vedou k tomu, že 

rozhodnutí EU jsou přijímána primárně aktéry výkonné moci (ministry v Radě a 

komisaři v Komisi). Spolu s rozšířením hlasování kvalifikovanou většinou v Radě 

národní parlamenty ztrácejí kontrolu nad přijímanými rozhodnutími. Autoři nadále 

považují Evropský parlament za slabý, ačkoli došlo k nárůstu pravomocí, tento nárůst 

nedokáže dostatečně nahradit ztrátu kontroly národních parlamentů. Třetím problémem 

je absence skutečně evropských voleb s evropskými tématy (i volby do Evropského 

parlamentu akcentují především domácí témata), tomuto fenoménu se v českém 

prostředí věnuje například Fiala [2010]. Přílišná vzdálenost EU od jejích občanů 

(složitý byrokratický proces, nejasné rozhodování v Radě, spíše technokratický než 

politický postup) přispívá k odcizení občanů a omezení demokratické kontroly. Jako 

pátý faktor uvádějí autoři posun politik (policy drift), který je výsledkem všech 

předchozích faktorů. Přijaté politiky již neodrážejí vůli většiny občanů ve většině 

členských států [Hix & Hoyland 2011: 132-133]. 

Proti tomuto výkladu však argumentují jak Majone, tak Moravcsik. Především 

nepokládají za řešení problému zesílení politizace evropských procesů. Majone tvrdí, že 

rozhodování založené na většinovém a politickém přístupu je potřebné v systémech, 

které jsou ve své podstatě redistributivního charakteru. V takovém případě je možné 

delegovat pravomoci na instituce oddělené od běžného politického procesu. Politiky EU 

však nepovažuje za redistributivní, ale za zaměřené na účinnost (efficiency oriented), 

jejichž legitimita pochází z výsledků, a tedy pravomoci mohou být delegovány na 

instituce, aniž by k tomu byl nutný většinový politický souboj [Majone 1998: 28]. 

Moravcsik zdůrazňuje růst pravomocí Evropského parlamentu a snahy o demokratičtější 

sestavování Evropské komise a tvrdí, že rozhodovací proces v EU je transparentnější 

než tvorba domácí politiky [Moravcsik 2002]. 

S demokratickým deficitem souvisí ještě jeden zásadní prvek, který je často 

zmiňován odpůrci evropské integrace jako hlavní důvod, proč integrace nemůže dospět 
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k fungujícímu politickému systému založeném na demokratických principech podle 

federativního formátu. Jedná se o problematiku existence, či neexistence evropského 

lidu. Byť EU zavedla pojem evropské občanství, je otázkou, jestli existuje skutečně 

evropský démos, tedy základ každé demokracie. Dle kritiků chybí občanům Unie 

k tomu, aby se stali skutečným démem společná historie, vývoj a politicko-kulturní 

identita. „Evropská unie nejenže nemá občany, ale nemá žádný evropský lid ani 

evropský národ. Ani přímé volby do Evropského parlamentu, ani vytvoření jednotného 

trhu s volným pohybem čtyř svobod, ani zavedení eura nevedou k vytváření evropského 

národa a evropské identity.“ [Fiala 2010: 114-115] 

Navzdory kritice či některým alternativním postojům k demokratickému 

deficitu, převažuje v kruzích evropských politiků názor, že demokratický deficit je 

problémem, kterým by se Unie měla vážně zabývat. Evropská unie učinila ve své 

historii několik kroků k tomu, aby se více přiblížila svým občanům a rozhodovací 

procesy učinila transparentnějšími a demokratičtějšími. Mezi první významné kroky 

tímto směrem nepochybně patří zavedení přímých voleb do Evropského parlamentu a 

následné změny legislativního procesu
9
, kdy Evropský parlament získával stále více 

pravomocí z pozice legitimního zástupce občanů. Evropská unie se snaží skrze řadu 

programů podporovat mobilitu občanů a snažit se tak u nich vzbudit pocit evropanství.  

 Snahy o demokratizaci a větší zapojení občanů do unijních procesů vyústily 

také v diskusi o evropské občanské iniciativě. Byl to pokus zapojit občany přímo do 

legislativního procesu a dát jim pravomoc předložit Komisi, jako jedinému orgánu 

s právem iniciovat legislativní akt, návrh, kterým by se Komise musela zabývat a který 

by v důsledku mohl vést až ke konečnému přijetí legislativního aktu. Byla to odpověď 

na kritiku, že občané jsou příliš vzdálení evropskému rozhodovacímu procesu. Tato 

iniciativa by měla vtáhnout občany přímo do procesu a měla by přispět k větší 

identifikaci občanů s Evropskou unií jako takovou a tak přispět k vytvoření evropské 

identity. 

3.2 Počátky vyjednávání a první kroky institucí 

Diskuse, které mluvily o zavedení tohoto nástroje participativní demokracie do 

evropského politického systému, se objevily již před více než dvaceti lety. Evropský 

                                                 
9
 Tyto změny byly podrobněji popsány v kapitole 2. 
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parlament se pokoušel prosadit návrhy volající po evropské občanské iniciativě dokonce 

již v 80. a 90. letech [Carsten 2008: 55]. Zásadní obrat ve vnímání tohoto nástroje však 

nastal až se svoláním Konventu
10

, který měl diskutovat o budoucích alternativách 

směřování evropské integrace a který nakonec pojal svou roli poněkud aktivističtěji a 

výstupem tohoto konventu byl již hotový návrh Smlouvy o ústavě pro Evropu.
11

 Právě 

v tomto dokumentu se poprvé objevila zmínka o evropské občanské iniciativě. Byla 

formulována v článku I-47, který byl nazván „Zásady participativní demokracie“, Unie 

se tak hlásila jak k principům zastupitelské demokracie (čl. I-46), tak demokracie 

participativní. Odstavec 4 tohoto článku pak říká: „Nejméně jeden milion občanů Unie 

pocházejících z podstatného počtu členských států se může ujmout iniciativy a vyzvat 

Komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je 

podle mínění těchto občanů nezbytné přijetí právního aktu Unie pro účely provedení 

Ústavy. Postup a podmínky požadované pro tuto občanskou iniciativu, včetně 

minimálního počtu členských států, z nichž musí tito občané pocházet, stanoví evropský 

zákon.“ [Smlouva o ústavě pro Evropu 2005: 41] 

Ve vyjednáváních, která provázela konvent, se ukázal význam některých 

zájmových organizací, které získaly na konventu pozorovatelský status a byly schopny 

prosadit do výstupů Konventu řadu změn, včetně evropské občanské iniciativy. 

Greenwood označuje tento způsob prosazování zájmu za „národní cestu“, vzhledem 

k tomu, že bylo třeba přesvědčit především národní zástupce
12

, kteří se účastnili 

Konventu. „(…) dokázaly prosadit návrhy změn Smlouvy skrze spřízněné členy 

konventu. Zásadní klauzule zavádějící „Občanskou iniciativu“ do evropského 

politického systému našla cestu do návrhu Smlouvy právě tímto způsobem.“ 

[Greenwood 2007: 27] Samotný článek 46 byl do smlouvy zařazen po úspěšném 

lobování ze strany zájmových organizací. „Jako výsledek efektivního lobování Initiative 

and Referendum Institute a dvou členů konventu – Jürgena Meyera a Alaina 

                                                 
10

 Konvent byl svolán na základě deklarace na summitu v Leakenu, který se konal v prosinci 

2001. Samotný Konvent pak trval od února 2002 do července 2003. Pod předsednictvím V. Giscard 

d’Estaingna měl Konvent skládající se z reprezentantů vlád členských států, národních parlamentů, 

reprezentantů Evropského parlamentu, zástupců Evropské komise a zástupců kandidátských států 

rozhodnout o dalším postupu evropské integrace. Z původního smyslu „co očekávají Evropané od Evropy 

na začátku 21. století?“ a návrhů alternativ dalšího postupu však nakonec Konvent postoupil mnohem dál 

a výstupem Konventu byl Návrh Smlouvy zakládající Ústavu pro Evropu. [Fiala a Pitrová 2009: 172-175] 
11

 Je třeba mít na zřeteli, že návrh ústavní smlouvy vzešlý z Konventu není finálním textem, 

který byl odsouhlasen v roce 2004. Byť byl dokument pouze upraven, finální verze není totožná a došlo 

k několika modifikacím. [Fiala a Pitrová 2009: 176]  
12

 Jedná se především o zástupce vlád a národních parlamentů, ačkoli je třeba nezapomínat, že na 

Konventu byli přítomni i zástupci Evropského parlamentu a Komise. 
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Lamassoureho – obsahoval návrh ústavní smlouvy nový článek 46, který poprvé 

v historii odkazoval na principy participativní demokracie v EU a zaváděl evropskou 

občanskou iniciativu.“ [Szeligowska a Mincheva 2012: 272] 

Poté, co občané Francie a Nizozemska zamítli v roce 2005 Smlouvu o ústavě pro 

Evropu, nastalo období reflexe, které nakonec vyústilo v přeformulování ústavní 

smlouvy do smlouvy nové, která novelizovala znění smluv z Maastrichtu (Smlouvu o 

EU a smlouvu o založení EU). Nová smlouva podepsaná po vyjednáváních vedených 

především německou kancléřkou Angelou Merkelovou v Lisabonu v prosinci 2007 

„v maximální míře zachovává změny dané ústavní smlouvou. Až na obsahové výjimky se 

smlouvy liší především z hlediska svého uspořádání a faktu, že na rozdíl od ústavního 

modelu Lisabonská smlouva přímo navazuje na původní smluvní rámec. Mnoho položek 

definovaných již konventním procesem však zůstalo zachováno.“ [Fiala a Pitrová 2009: 

200] 

V případě principů participativní demokracie nedošlo v Lisabonské smlouvě 

k žádným výrazným změnám. Článek 11 Smlouvy o EU je prakticky identický 

s článkem 46 Smlouvy o ústavě pro Evropu. Finální znění pro tuto práci stěžejního 

čtvrtého odstavce o občanské iniciativě je následující: „Nejméně jeden milion občanů 

Unie pocházejících z podstatného počtu členských států se může ujmout iniciativy a 

vyzvat Evropskou komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh 

k otázkám, k nimž je podle mínění těchto občanů nezbytné přijetí právního aktu Unie 

pro účely provedení Smluv. Postup a podmínky požadované pro tuto iniciativu se 

stanoví v souladu s čl. 24 prvním pododstavce Smlouvy o fungování Evropské unie.“ 

[Lisabonská smlouva 2009: 24] Oproti Ústavní smlouvě jsou ustanovení týkající se 

detailů přijetí nařízení – tedy že bude přijato nařízení, které bude zejména obsahovat 

definici minimálního počtu států, z nichž musí pocházet občané, kteří ji předkládají – 

obsažena v samostatném článku 24 Smlouvy o fungování EU. Tento rozdíl je způsoben 

odlišnou strukturou smluv, kdy Lisabonská smlouva pouze novelizuje znění smluv 

starších, a tedy zůstává rozdělena fakticky na dvě. Zatímco Ústavní smlouva byla 

smlouvou novou a jednotnou. Na rozdíl od ústavní smlouvy se sice článek nejmenuje 

„Zásada participativní demokracie“ a o participativní demokracii jako takové se tedy ve 

smlouvě nemluví, což někteří autoři považují za mírný krok zpět např. Szeligowska a 

Mincheva [2012: 272], nicméně je třeba zdůraznit, že v Lisabonské smlouvě není 
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pojmenován žádný článek, a tak se jedná spíše o formální než podstatnou změnu 

hodnou pozornosti. 

Ačkoli Lisabonská smlouva byla ratifikována posledním členským státem 

(Českou republikou) až 13. listopadu 2009, a nabyla tak platnosti 1. prosince 2009, 

přijal Evropský parlament usnesení, kterým vyzývá Komisi k předložení návrhu 

nařízení Evropského parlamentu a Rady o uplatňování občanské iniciativy, již 7. května 

2009 [Evropský parlament 2009a]. Podobně Komise zahájila proces, který směřoval 

k přijetí nařízení, zveřejněním Zelené knihy [Evropská komise 2009a], kterou 

v konečném znění uveřejnila 11. listopadu 2009, tedy taktéž ještě před ratifikací 

Lisabonské smlouvy. Tato skutečnost poukazuje na fakt, že přijetí evropské občanské 

iniciativy bylo dlouhodobým projektem, na jehož formulaci probíhal značný tlak již 

před samotným formálním zahájením legislativního procesu.  

Forma evropské občanské iniciativy jakožto přímého zapojení občanů do 

legislativního procesu není ojedinělá a při tvorbě evropského modelu bylo čerpáno také 

ze zkušeností s obdobným instrumentem jak v ostatních členských státech, tak mimo 

ně
13

. Carsten [2008: 55] rozlišuje dvě základní formy občanské iniciativy. Jednak tu, 

která umožní občanům předložit návrh, který je pak posouzen státní (či regionální) mocí 

a není předložena veřejnosti k hlasování. Druhým typem je pak taková iniciativa, která 

umožňuje určitému počtu občanů předložit přímo legislativní návrh, který je následně 

předložen voličům k rozhodnutí v referendu a státní (či regionální) moc nemůže konání 

referenda znemožnit. Je důležité zdůraznit, že i přes tuto typologizaci se formy 

iniciativy v jednotlivých státech značně odlišují a v některých případech se ani 

iniciativami nenazývají. Evropská občanská iniciativa je typem prvním, stejně tak jako 

většina občanských iniciativ umožněných v členských státech Unie. Druhý typ má ve 

svém právním řádu pouze Slovensko a Lotyšsko [Carsten 2008: 56]. 

Důkazem toho, že Evropská komise si byla vědoma existence občanské 

iniciativy v ostatních členských státech a nepokoušela se přijít s přelomovým návrhem, 

ale snažila se využít zkušeností z ostatních států, je již Zelená kniha o evropské 

občanské iniciativě [Evropská komise 2009a]. V této knize Komise předkládá deset 

okruhů ke konzultacím, ve všech sporných bodech pak poukazuje na ustanovení 

                                                 
13

 Určitá forma občanské iniciativy v současnosti existuje ve 12 státech Evropské unie. 

Nečlenským státem, na který je v souvislosti s evropskou občanskou iniciativou často odkazováno je 

Švýcarsko. [Carsten 2008: 55-58] 
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jednotlivých států a vyzývá k diskusi, které řešení by bylo pro evropské provedení 

iniciativy nejvhodnější.  

Zcela zásadním prvkem, který ovšem není předmětem konzultací ani následného 

legislativního procesu, jelikož je již pevně zakotven v primárním právu (čl. 11 

Lisabonské smlouvy) je počet občanů, kteří musí iniciativu podpořit, aby byla brána 

v potaz. Jak je patrné z Tabulky č. 1, existuje v tomto ohledu mezi členskými státy 

velmi výrazná variace. Je pochopitelné, že Slovensko a Lotyšsko vyžadují pro 

akceptování iniciativy výrazně vyšší podíl elektorátu, protože již nepodléhá rozhodnutí 

státní moci a je přímo předložena voličům v referendu. Ostatní státy požadují pro 

iniciativu podporu od 0,08% voličů v případě Itálie až po 1,43% v případě Litvy. Je 

dobře vidět, že požadavek Evropské unie jednoho milionu podporovatelů, byť se 

samotné číslo zdá být velmi vysoké, není vůbec přehnaný. Naopak, činí pouhé dvě 

desetiny procenta a je tedy druhý nejnižší hned po Itálii.  

Tabulka č. 1: Počet podporovatelů nutný k přijetí iniciativy 

Země Populace 

(v milionech) 

Požadovaný 

počet podpisů 

Procento 

elektorátu 

Itálie 57,6 50 000 0,08 

EU 490,4 1 000 000 0,20 

Nizozemsko 16,3 40 000 0,25 

Polsko 38,6 100 000 0,26 

Slovinsko 1,9 5 000 0,26 

Maďarsko 10,2 50 000 0,49 

Portugalsko 10,8 75 000 0,69 

Rumunsko 22,3 250 000 1,12 

Rakousko 8,1 100 000 1,23 

Španělsko 39,4 500 000 1.27 

Litva 3,5 50 000 1,43 

Slovensko 5,3 350 000 6,60 

Lotyšsko 2,3 230 000 10,00 

 Zdroj: Carsten 2008, str. 56 

Ačkoli se evropská občanská iniciativa odvolává na obdobné případy využívané 

v jiných zemích, je nutné zdůraznit, že je přesto jedinečná. Jedná se o použití prvku 

přímé, respektive participativní demokracie na nadnárodní úrovni. Vzhledem k tomu, že 
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tento institut v určité formě využívá pouze 12 členských států, tedy menšina, dalo by se 

říci, že EU udělala na poli zapojení občanů krok dále, než většina jejích ustavujících 

států [Ponzano 2011: 1]. To s sebou nepochybně přináší mnohé komplikace i výzvy, 

které se možná projeví až během používání tohoto institutu v praxi.  
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4. Zahájení procesu a postoj zájmových organizací 

4.1 Zahájení vyjednávacího procesu 

Evropská komise vydala v listopadu roku 2009 Zelenou knihu o evropské 

občanské iniciativě
14

 [Evropská komise 2009a]. Touto Zelenou knihou tak začíná 

proces vedoucí k přijetí nařízení o evropské občanské iniciativě. Ačkoli první krok 

učinil Evropský parlament, který již 7. května 2009 vydal usnesení o EOI [Evropský 

parlament 2009a], které zaslal Evropské komisi, nedá se tento krok považovat za 

oficiální začátek formálního legislativního procesu, protože je to Evropská komise, 

která disponuje monopolním právem iniciovat legislativu. Toto usnesení EP však 

nebylo bezvýznamné, Komise ho rozhodně vzala v potaz a tato skutečnost se odráží 

také v Zelené knize – na řadě míst Komise dodává, jaké stanovisko zastává Parlament. 

Zelená kniha byla rozčleněna na deset zásadních bodů, které Komise považuje 

za stěžejní. Každý bod je opatřen úvodním komentářem, ve kterém je vysvětleno 

stanovisko Komise, a jsou taktéž předloženy různé alternativy možného řešení dané 

problematiky. Každý z deseti bodů pak na závěr obsahuje otázku, kterou se Komise 

obrací na zájmové organizace, širokou veřejnost a další účastníky konzultačního 

procesu. Seznam otázek je uveden v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2: Otázky položené Komisí v konzultační proceduře 

Číslo Otázka položená Komisí 

1 Myslíte si, že by se jedna třetina celkového počtu členských států mohla pokládat za 

„významný počet členských států“, jak to požaduje smlouva? Pokud ne, jaký limit by 

podle Vás byl přiměřený a proč? 

2 Myslíte si, že 0,2% celkového počtu obyvatel každého členského státu je vhodným 

limitem? Pokud ne, můžete předložit v této souvislosti návrh, který by zabezpečoval, 

že občanská iniciativa bude skutečně reprezentovat zájmy Unie? 

3 Měl by požadovaný minimální věk pro účast na evropské občanské iniciativě 

odpovídat věku oprávněnosti volit do Evropského parlamentu stanovenému v každém 

členském státě? Pokud ne, jaká jiná možnost by podle Vás byla vhodná a proč? 

                                                 
14

 Vzhledem k tomu, že se práce druhotně dotýká také otázky demokratického deficitu a s tím 

související transparentnosti legislativního procesu stojí za zmínku, že tato Zelená kniha není k dispozici 

ve všech úředních jazycích Evropské unie. Je dostupná pouze ve 13 jazykových verzích a například česká 

verze chybí. 
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4 Bylo by postačující a vhodné požadovat, aby iniciativa jasně uváděla předmět a cíle 

návrhu, v souvislosti s kterým má Komise podniknout kroky? Jaké jiné požadavky by 

se případně měly stanovit, pokud jde o formu a formulaci občanské iniciativy? 

5 Myslíte si, že by na úrovni EU měl existovat společný soubor procedurální požadavků 

na sbírání, ověřování a autentifikaci podpisů orgány členských států? V jakém 

rozsahu by měly mít členské státy možnost přijímat osobitá ustanovení na vnitrostátní 

úrovni? (…) Měli by mít občané možnost podpořit iniciativu online? (…) 

6 Měla by být stanovena lhůta na sbírání podpisů? Jestliže ano, pokládáte lhůtu jednoho 

roku za vhodný časový limit? 

7 Myslíte si, že je potřebné zavést systém povinné registrace navrhovaných iniciativ? 

Pokud ano, souhlasíte s tím, aby se registrace vykonávala na webové stránce, kterou 

poskytne Evropská komise? 

8 Jaké specifické požadavky by se měly klást na organizátory iniciativy, aby se zajistila 

transparentnost a demokratická zodpovědnost? Souhlasíte s tím, aby organizátoři byli 

povinni poskytnout informace o podpoře a finančních prostředcích, které přijali na 

realizaci iniciativy? 

9 Měla by se pro Komisi stanovit lhůta na posouzení občanské iniciativy? 

10 Je vhodné zavést pravidla zabraňující opětovnému předkládání občanských iniciativ 

týkajících se toho samého problému? Jestliže ano, bylo by nejlepším řešením 

zavedení určitého druhu odrazujících prvků nebo lhůt? 

Zdroj: Evropská komise 2009a 

Komise účastníky vyzývá k zaslání stanovisek, jestli aktéři souhlasí s návrhem 

Komise v daném bodě a pakliže ne proč a jaká je navrhovaná alternativa. Konzultační 

proces trval do 31. ledna, kdy byly vyhodnoceny došlé odpovědi a poté bylo svoláno 

veřejné slyšení, které se konalo 22. února 2010 v Bruselu. Tohoto slyšení se účastnilo 

téměř 130 zástupců zájmových organizací, státních orgánů i unijních institucí [Evropská 

komise 2010a]. 

Do konzultační procedury se zapojilo velké množství jednotlivců i organizací. 

Své podněty a odpovědi na otázky zaslalo více než 150 jednotlivců, 70 

nezaregistrovaných organizací
15

, 63 zaregistrovaných organizací a 41 státních orgánů 

[Evropská komise 2012a]. Vzhledem k tomu, že je konzultační procedura otevřena 

                                                 
15

Z důvodu větší transparentnosti používá Komise spolu s Evropským parlamentem registr 

zájmových organizací a lobystických skupin. Obsahuje zejména informace o tom, kdo za kterými 

organizacemi stojí, jaké prosazují zájmy a kdo skupiny financuje. V současné době je do registru 

zapojeno 5510 organizací. [Evropská komise a Evropský parlament 2013: 3] 
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všem občanům Unie, je možné zasílat odpovědi ve všech unijních úředních jazycích. 

Tento fakt je z pohledu této práce spíše problematický, jelikož značně stěžuje možnost 

analýzy jednotlivých materiálů. Vzhledem k omezeným jazykovým možnostem tak 

budou analyzovány pouze příspěvky, které jsou dostupné v anglickém, německém a 

českém (respektive slovenském) jazyce. Zároveň je třeba zdůraznit, že jednotlivec není 

příliš relevantním aktérem mezinárodních vztahů ani není standardním článkem 

legislativního procesu. Tato část práce tedy bude analyzovat příspěvky a postoje 

zájmových organizací. Vzhledem k množství došlých příspěvků a rozsahu této práce se 

bude jednat o organizace oficiálně zaregistrované Komisí. Analýza příspěvků, které 

přišly od státních aktérů, bude provedena v části věnující se postojům Rady a národních 

parlamentů. 

Celkový počet analyzovaných organizací, tedy těch, jejichž podklady jsou 

k dispozici ve výše zmíněných jazycích a jež jsou zaregistrovány v oficiálním seznamu 

Komise, je 47. Znamená to, že bude analyzována převážná většina (75%) materiálů od 

zaregistrovaných organizací - jen 16 jich poskytlo podklady v jiném jazyce. Domnívám 

se, že tento počet je dostatečný k tomu, aby bylo možné závěry z této kapitoly 

zevšeobecnit a sledovat obecné trendy u zájmových organizací. Existuje totiž 

předpoklad, že jazyková odlišnost nutně nepovede k výrazné odlišnosti obsahových 

požadavků a že tedy neanalyzované materiály neobsahují signifikantní počet naprosto 

odlišných stanovisek. 

4.2 Konzultační procedura a postoje zájmových organizací 

Kvůli přehlednosti je tato podkapitola rozčleněna na deset částí, které se budou 

zabývat deseti okruhy otázek, které Komise vznesla v Zelené knize (viz Tabulka č. 2). 

U každého bodu je vysvětleno stanovisko Komise, položené otázky a především reakce 

registrovaných organizací. V závěru pak bude porovnán návrh nařízení, který Komise 

předložila dne 31. března 2010 Radě a Parlamentu, s požadavky registrovaných 

organizací a bude zhodnoceno, do jaké míry Komise vyslyšela názory jednotlivých 

organizací a jak velký smysl vlastně celá konzultační procedura měla. 

Pro přehlednost jsou data získaná z materiálů, které zájmové organizace poslaly 

Komisi v konzultační proceduře shrnuty v tabulce číslo 3. Všechny materiály, ze 

kterých je tato tabulka sestavena, jsou řádně uvedeny v seznamu bibliografie. 
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U kategorií, které se jednoduše daly znázornit čísly (tedy otázky 1, 2, 6, 10) byla 

operacionalizace velmi jednoduchá a v tabulce jsou uvedeny číselné hodnoty tak, jak je 

organizace navrhovaly (v případě otázky 10 je uvedeno ano/ne), případně pokud měly 

nějaké dodatečné požadavky nebo zvláštní návrhy, je tato skutečnost v buňce uvedena 

U otázky číslo 3 (minimální věk) je uveden buď věk, nebo „EP“ což znamená, 

že organizace požadovala stanovení věku shodné s věkem opravňujícím k volbě do EP. 

 U otázky číslo čtyři (jak striktní mají být požadavky na formulaci iniciativy) 

bylo teoreticky možností více, nicméně vzhledem k odpovědím organizací byla 

operacionalizace taktéž jednoduchá – uvedené „O & S“ znamená, že organizace 

podporovaly stanovisko Komise (i když nepožadovaly organizace formulaci iniciativy 

vždy v úplně stejné míře, smysl zůstával stejný, a proto došlo ke zjednodušení na tuto 

kategorii), které po organizátorech iniciativy požaduje uvedení cílů a předmětů 

iniciativy (Objectives & Subject). Pakliže organizace měly nějaký rozšiřovací návrh, je 

toto v tabulce uvedeno. 

Otázka číslo pět, tedy stanovení formálních požadavků na pravidla sběru 

podpisů, byla z hlediska operacionalizace nejobtížnější, pro přehlednost tabulky bylo 

nutné zvolit zjednodušující a zastřešující kategorie, protože zejména v této otázce 

organizace často posílaly dlouhé statě vyjadřující jejich postoje. Zjednodušením došlo 

k rozškálování odpovědí na tři možnosti, na jedné straně stojí „národní“ (pravidla 

ohledně sběru nebudou stanovena na celounijní úrovni, budou v kompetenci členských 

států), další kategorií jsou „základní EU“ (pravidla budou stanovena na unijní úrovni, 

nicméně pouze rámcově a ta nejdůležitější, státům je pak ponechána určitá volnost na 

další úpravy), třetí možností jsou pak „silná EU“ (pravidla budou stanovena pouze na 

unijní úrovni, státy nebudou mít žádný prostor pro úpravu). Zároveň se tato otázka 

věnovala možnosti online sběru – pokud je v buňce uvedeno „online“ znamená to, že 

organizace sběr přes internet podporovala. V případě, že organizace měly k otázce ještě 

nějaká další vyjádření mimo tuto typologizaci, je to v buňce naznačeno.  

V otázce číslo sedm, která se týkala postupů při registraci iniciativy, je opět 

několik možností odpovědí. Jedná se jednak o formulaci „ano“ – toto znamená, že 

organizace podporovala stanovisko Komise na registraci provedenou skrze internetovou 

stránku. Pakliže je uvedeno „ano + posouzení před“, organizace se vyjádřila k druhé 

části otázky, tedy zda posuzovat přípustnost iniciativy před tím, než je tato 
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zaregistrována, tak, že si toto posuzování přeje. Naproti tomu hodnota buňky „ano + 

nerozhodovat“ vyjadřuje, že organizace požadovala registraci skrze internetovou 

stránku, nicméně nepřála si posuzování přípustnosti.  

Otázka číslo osm ohledně požadavků, které musí organizátor splnit a jaké údaje 

musí zveřejnit, je operacionalizována následovně. Pokud organizace souhlasila 

s návrhem Komise, že organizátor musí o sobě uvést základní údaje, musí být zřejmé, 

kdo za iniciativou stojí a kdo ji financuje, je v buňce tato hodnota: „ano, info + fin.“. 

Pakliže organizace s návrhem Komise nesouhlasila, je uvedeno „ne“. Pokud organizace 

měla nějaký doplňovací návrh, je za výrazem uveden. 

Odpovědi na otázku číslo devět na postup Komise po odevzdání iniciativy po 

sesbírání milionu podpisů jsou rozčleněny do několika kategorií. Pokud organizace 

souhlasily s návrhem Komise, že má být lhůta pro Komisi 6 měsíců, je uvedena hodnota 

„ano, 6 měsíců“, pakliže souhlasily s lhůtou, ale požadovaly jinou délku, je uveden 

obdobný výraz, jen s novou délkou trvání lhůty. Pokud byla požadována vícefázová 

lhůta, je to uvedeno výrazem „dvě fáze“ a následuje počet měsíců, které mají trvat 

jednotlivé fáze. 

Odpovědi na otázku číslo deset (opakování iniciativy) jsou uvedeny následovně. 

Pokud je uvedeno „ne“, pak organizace žádné omezení nepožadovaly. Pokud je 

uvedeno „info“, organizace tvrdily, že skrze veřejnou stránku s registrovanými 

organizacemi se docílí toho, že organizátoři nebudou předkládat iniciativy se stejným 

tématem. Pokud je uveden časový údaj, organizace požadovaly uplynutí této časové 

lhůty pro předložení iniciativy se stejným tématem. 

Pro všechny otázky platí pravidlo, že odpovědi organizací byly nutně 

zjednodušeny, aby bylo možné s daty dále pracovat. I když tedy odpovědi byly 

jedinečné, bylo nutné zavést několik kategorií odpovědí. Pakliže organizace 

prezentovaly návrhy, které do těchto kategorií nespadaly, jsou tyto návrhy v tabulce 

taktéž vypsány. Je nutné zdůraznit, že ne všechny organizace se vyjádřily ke všem 

otázkám. Pokud buňky neobsahují žádnou hodnotu, organizace se k této otázce 

nevyjádřily. Taktéž pokud otázka měla více částí a je v buňce uvedena jen část 

odpovědi, znamená to, že k dalším částem se organizace nevyjádřila. Proto často v textu 

součet uvedených odpovědí nedává dohromady počet všech zkoumaných organizací, 

tedy 47. 
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Otázka 1.: Minimální počet členských států, ze kterých musí občané 

pocházet.
16

 

Jedná se o zásadní ustanovení vyplývající přímo z Lisabonské smlouvy, která 

uvádí, že občané podporující iniciativu musí pocházet z podstatného počtu členských 

států a říká, že v nařízení se tento počet musí konkrétněji definovat. [Lisabnoská 

smlouva, čl. 24 SFEU] Komise se snažila najít takové řešení, které by vyváženě 

zabezpečilo dvě podstatné okolnosti – jednak aby iniciativa v dostatečné míře 

reprezentovala postoj Unie, jednak aby nebyl zbytečně ztížen proces sběru podpisů 

[Evropská komise 2009a: 3]. V úvahu připadal většinový přístup, tedy v současnosti 14 

států a další poměrné části – Evropský parlament ve svém usnesení
17

 navrhoval Komisi 

1/4 členských států [Evropský parlament 2009a], Komise však tuto variantu zamítla. 

„Komise se domnívá (…), že jedna čtvrtina členských států je příliš nízkým limitem a 

nebude spolehlivě a přiměřeně odrážet zájem Unie.“ [Evropská komise 2009a: 4] 

Komise argumentuje příklady z Rakouska a Švýcarska a navrhuje použití limitu 1/3 

členských států, v současnosti tedy 9 zemí. V závěru se otázkou obrací na účastníky 

konzultačního procesu, jestli s navrženým limitem souhlasí a pakliže ne, jaký je jejich 

návrh a proč. 

Ze sledovaného počtu 47 organizacích podpořilo stanovisko Komise pouze 11, 

tedy méně než čtvrtina sledovaných. Jednalo se o poměrně různorodou skupinu, i když 

častěji byly zastoupeny organizace hájící zájmy ekonomických kruhů, ale poněkud 

překvapivě se vyskytly i dvě organizace, jejichž primárním zájmem je otevřená 

společnost. Naprostá většina sledovaných registrovaných organizací vyjádřila podporu 

stanovisku Evropského parlamentu a požadovala zavedení limitu ve výši 1/4 členských 

států. Takových organizací bylo 23, tedy téměř polovina. Zbylé organizace pak 

požadovaly limity ještě nižší – ve výši 5 států (tedy v současnosti přibližně 1/5, či 

dokonce ještě méně (1/6 nebo speciální klíč). Žádná z organizací nepožadovala limit 

vyšší než 1/3, například zmíněnou většinu členských států či více.  

Argumentace organizací spočívala ve snaze zavést systém co nejjednodušší, 

který by byl funkční a reálně umožňoval zorganizování iniciativy. Vyšší limit počtu 

                                                 
16 Informace uvedené v následujících deseti bodech této kapitoly vycházejí z této tabulky a není 

tedy přímo odkazováno na materiály jednotlivých organizací. 
17

 Tomuto usnesení se detailněji věnuje kapitola číslo 6, ve které jsou rozebrány postoje 

Evropského parlamentu. 
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členských států pak považovaly za zbytečnou překážku, která by úspěch iniciativy 

značně ztížila. Pouze 11 organizací se ztotožnilo s názorem Komise, že nižší číslo by 

mohlo vést k organizování iniciativ, jejichž dopad není celoevropský. Zbylých 36 

organizací se odvolávalo na nutnost podporování celoevropské diskuse a umožnění 

občanské společnosti využít nástroj iniciace legislativního aktu bez zbytečných zábran.  

V tomto bodě tedy konzultace dopadly poměrně jasně. Názor Komise byl 

zájmovými organizacemi odmítnut a podporu získal návrh Evropského parlamentu. Ve 

výstupu z konzultací [Evropská komise 2010b: 3] Komise komentuje, že přispěvatelé 

zmiňovali možnosti od 1 do 27 států, nicméně nejčastěji převažovala dvě čísla – 1/3 a 

1/4. Není uvedeno, že mezi organizacemi získal naprostou převahu limit nižší než ten 

navržený Komisí. V návrhu nařízení [Evropská komise 2010c: 9], který Komise 

předložila 31. 3. 2010 Radě a Parlamentu zůstalo původní stanovisko Komise – tedy 1/3 

členských států. Výsledek konzultačního procesu tak nebyl vzat v potaz a organizace, 

které jsou zaregistrovány, nebyly vyslyšeny. 

Otázka 2.: Minimální počet podpisů na jeden členský stát 

Toto opatření již nevychází přímo z primárního práva, jedná se o názor Komise, 

že je nutné stanovit minimální počet podpisů ze členského státu, aby tento byl započítán 

mezi minimální počet členských států. Snahou je předejít situaci, kdy v jednom velkém 

státě bude nasbírán milion podpisů a v dalších 8 státech podpoří iniciativu jeden člověk. 

V takovém případě by totiž iniciativa nesplňovala celoevropský rozměr. Komise (a 

taktéž Parlament ve svém květnovém usnesení [Evropský parlament 2009a]) dospěly 

k názoru, že minimální počet by měl být vypočítán podílem podpisů vůči celkovému 

počtu obyvatel. Vzhledem k tomu, že iniciativu musí podpořit milion z pětiset milionů 

občanů Unie, jedná se o 0,2%. Proto by v každém státě měl být sesbírán takový počet 

podpisů, který odpovídá alespoň 0,2% populace. Komise se obrátila na přispěvatele se 

stejnou otázkou jako v předchozím případě – souhlasíte s navrhovanou výší? Pokud ne, 

jakou navrhujete a proč? [Evropská komise 2009a: 5] 

V tomto případě jednotlivé organizace vyjadřovaly podporu návrhu Komise 

v mnohem vyšší míře než v předchozím bodě. S návrhem Komise souhlasilo 21 

organizací, jejichž škála zájmů byla široká. Většina z nich komentovala tento návrh jako 

logický a opodstatněný, vzhledem k celkovému nutnému počtu podpisů. Jedenáct 

organizací požadovalo hranici nižší – zejména 0,1% nebo 0,05%. Argumentovaly opět 
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obdobně jako v předchozím případě zbytečným ztěžováním přijímání iniciativy, 

považovaly tuto hranici za zbytečně vysokou a pouze uměle vytvořenou překážku, která 

by omezovala aktivity vzešlé z občanské společnosti. Vzhledem k jejich argumentaci je 

logické, že všechny tyto organizace požadovaly i v otázce č. 1 nižší hranici než 1/3. 

V této otázce se však, na rozdíl od předchozí, objevily tři organizace, které požadovaly 

hranici vyšší než 0,2%. Tři organizace pak odmítaly zafixovanou hranici limitu, ale 

navrhovaly proměnlivou a flexibilní škálu, po které by se limit pohyboval – v případě 

podpisů z nižšího počtu členských států by byl vyšší a s rostoucím zapojení členských 

států by se snižoval
18

. 

Podpora návrhu Evropské komise je tedy mnohem výraznější, než v předchozím 

případě. Navzdory tomu se v návrhu nařízení nakonec objevil mechanismus zcela nový. 

V důvodové zprávě k tomuto nařízení uvádí: „Na základě návrhu vyjádřeného během 

konzultace, že stanovení pevného procenta pro všechny členské státy by bylo 

nespravedlivé, určuje návrh pro každý členský stát pevnou hranici, která je sestupným 

způsobem poměrná počtu obyvatel každého členského státu s minimální hranicí a 

stropem.“ [Evropská komise 2010c: 4] Každý stát má stanoven počet, který se rovná 

sedmi set padesáti násobku počtu poslanců Evropského parlamentu daného státu. Tento 

mechanismus nenavrhovala žádná ze sledovaných registrovaných organizací. A je 

zajímavé, že ve zprávě [Evropská komise 2010b], ve které Komise hodnotí a shrnuje 

konzultace, není zmíněno, že by nějaký z účastníků navrhoval tento mechanismus. 

Objevuje se až v důvodové zprávě k návrhu nařízení [Evropská komise 2010c: 5]. Také 

Evropský parlament tento mechanismus ve svém ustanovení nezmiňoval [Evropský 

parlament 2009a]. Není tak zcela zřejmé, odkud se tento mechanismus do návrhu dostal 

ani proč ho Komise nezmínila ve zprávě z konzultací [Evropská komise 2010b], jestliže 

tvrdí, že „vyplynul z konzultace“. Je totiž otázkou, co Komise myslí termínem 

konzultace, není jisté, jestli má na mysli oficiální konzultační proceduru, či nějaký 

neformální způsob setkání. Je také možné, že tento návrh vyšel z některého z členských 

států. Zřejmé však je, že ve formálním postupu zaznamenán nebyl. 

                                                 
18

 Pokud by byly podpisy sbírány pouze v sedmi státech, byl by limit 0,2%. Pokud by to bylo v 9 

státech, byl by pouze 0,1% a pokud by to bylo ve 14 státech, byl by limit 0,05%. Toto je pouze příklad 

ilustrující využití sliding scale, předložených návrhů bylo více. 



37 

 

Ačkoli registrované organizace v tomto případě ve většině podpořily návrh 

Komise, opět bylo opatření, které bylo zařazeno do návrhu nařízení, v rozporu s tím, co 

si organizace přály.  

Otázka 3.: Oprávněnost podpořit občanskou iniciativu – minimální věk. 

Co se minimálního věku nutného k podpoření iniciativy týče, představuje 

Komise vlastně jen tři možnosti. Sama zastává názor, že by měl být minimální věk 

shodný s minimálním věkem opravňujícím hlasovat ve volbách do Evropského 

parlamentu. Ten je ve všech zemích Unie stanoven na 18 let s výjimkou Rakouska, kde 

činí 16 let. Další dvě možnosti jsou pak nasnadě – buď stanovit hranici na 18 let, nebo 

na 16let pro všechny. 

Organizace se v této otázce opět více přiblížily názoru Komise – plných 26 jich 

podporuje myšlenku, že věk by měl být shodný s věkem opravňujícím hlasovat ve 

volbách do Evropského parlamentu. Některé organizace sice podotýkají, že pak nebude 

přístup k iniciativě úplně spravedlivý, jelikož mladí Rakušané budou mít možnost 

zapojit se o dva roky dříve, nicméně hlavním argumentem pro ně zůstává zjednodušení 

administrativního procesu. Členské státy totiž mají registry občanů oprávněných volit 

do EP již vytvořeny dle svých národních standardů a umožnění podpory iniciativy 

mladším občanům by znamenalo nutnost vytváření registrů nových, což by proces 

prodloužilo a také prodražilo. Proto se řada iniciativ, které by jinak neprotestovaly proti 

právu 16-letých podpořit iniciativu, rozhodla zaujmout stejné stanovisko jako Komise. 

Iniciativ, které i přes tento důsledek požadovaly snížit hranici pro všechny občany Unie 

na 16 let, bylo 13 a argumentovaly právě vzniklou nespravedlností a nerovností mezi 

ostatními občany Unie a Rakouska a také upozorňovaly, že se nejedná o volbu 

zákonodárného sboru, který by přímo přijímal rozhodnutí, ale že se jedná pouze o 

iniciování návrhu, který legislativním procesem ještě projde. Zároveň se odvolávaly na 

fakt, že mladí lidé bývají obecně více angažovaní ve společenských otázkách a že by 

jim nemělo být bráněno účasti v celoevropské diskusi. Pouze jedna organizace pak 

požadovala stanovit věk na 18 let a jedna nepovažovala věkové omezení za nutné. 

Vzhledem ke shodě mezi názory Komise, registrovaných organizací i 

Parlamentu nedošlo v tomto bodě k výraznějším sporům a v návrhu nařízení se objevilo 

opatření stanovující minimální věk na shodný s minimálním věkem nutným pro účast ve 
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volbách do EP  [Evropská komise 2010c: 11]. Tento bod se tedy v návrhu nařízení 

objevil tak, jak ho podpořila většina registrovaných organizací. 

Otázka 4.: Forma a formulace občanské iniciativy 

Komise se snažila vypořádat s administrativním problémem, který se v největší 

míře dotýká zejména jí. Protože to bude právě ona, kdo bude muset iniciativu posoudit a 

případně poslat dál do legislativního procesu, bylo by pro Komisi z administrativního 

hlediska nejjednodušší, kdyby sama iniciativa již byla ve formě právního aktu. Nicméně 

to by přeneslo značnou zátěž na organizátory iniciativy a navíc by to i ztížilo 

srozumitelnost dané iniciativy a mohlo by to tak ohrozit hledání podpory mezi 

veřejností. Sama Komise tak uznala, že požadavek na právní formulaci je příliš 

omezující. Na druhou stranu příliš volný text by mohl být zavádějící pro signatáře, 

jelikož interpretace Komise by mohla být odlišná [Evropská komise 2009a: 6]. Proto se 

Komise rozhodla přistoupit ke kompromisnímu kroku, kdy po organizátorech požaduje 

formulaci jasného předmětu a cílů návrhu [Evropská komise 2009a: 7]. 

V tomto bodě souhlasí s Komisí jednomyslně všechny registrované organizace, 

žádná z nich nepožaduje, aby předložený návrh byl ve formě legislativního aktu. 

Všechny argumentují tím, že proces musí být jednoduchý a uživatelsky přívětivý a 

nesmí zbytečně odrazovat iniciátory od záměru zorganizovat iniciativu. Všechny 

souhlasí s Komisí, že je třeba představit jasný předmět a cíle návrhu. Řada z nich pak 

ještě upřesňuje další možnosti – některé požadují, aby Komise poskytla organizátorům 

v této fázi pomoc s formulací či překladem do všech oficiálních jazyků, další pak 

požadují, aby organizátoři ještě zdůvodnili, proč si myslí, že návrh spadá do 

kompetence Komise a další žádají, aby bylo umožněno představit návrh ve formě 

legislativního návrhu, ale aby to nebylo povinné a aby jim byly poskytnuty Komisí 

právní služby.  

Vzhledem k tomu, že v tomto bodě nedošlo k žádnému rozporu, není 

překvapující, že se toto ustanovení objevilo i v návrhu nařízení [Evropská komise 

2010c: 12]. V základním rámci se tak názory organizací promítly i do návrhu nařízení. 

Komise však do nařízení nepromítla možnosti využití další podpory ze strany Komise. 

Iniciativa však nesmí být v rozporu s hodnotami Unie.  

Otázka 5.: Požadavky na sběr, ověřování a autentifikaci podpisů 
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Vzhledem k neexistujícímu celoevropskému orgánu, který by byl kapacitně 

schopen ověřovat pravost podpisů pod občanskou iniciativou, uvádí Komise, že tyto 

úkoly budou muset převzít orgány členských států, které mají pro takové kontroly již 

vybudovány určité postupy – u států, které mají své formy iniciativy, zcela, u států, 

které ji nemají, lze využít mechanismů používaných během voleb. Otázkou pak zůstává, 

jak naložit s rozlišností, která nutně mezi členskými státy v těchto otázkách bude 

existovat. Nakolik pravidla stanovit celoevropsky a nakolik je nechat na národní úrovni. 

Komise v tomto bodě spíše nabízí alternativy, než aby se striktně stavěla za jednu 

z možností. Navrhuje stanovení minimálních požadavků na evropské úrovni a detaily 

nechat na členských státech. Otázky do konzultační procedury jsou tedy poměrně 

rozsáhlé (na rozdíl od předchozích): Měl by existovat celoevropský soubor 

procedurálních požadavků? V jakém rozsahu mohou státy přijmout vlastní opatření? 

Zároveň Komise předkládá otázku, jestli by mělo být možné podpořit iniciativu online 

[Evropská komise 2009a: 7-9]. 

Každá z organizací předkládala různě podrobné analýzy problémů a navrhovala 

řešení, která byla v různých ohledech jedinečná, nicméně tato práce nemá za cíl objasnit 

argumenty jednotlivých organizací a tak přistoupím k určitému zevšeobecnění. 

 S ohledem na celoevropské stanovení pravidel je nutno podotknout, že 

organizace často vyjadřovaly míru, s jakou si toto celoevropské nastavení představují. 

Dvacet pět organizací se vyslovilo pro základní formu celoevropských pravidel, tedy o 

určitý rámec těch nejdůležitějších pravidel, přičemž členské státy mohou další pravidla 

stanovovat nezávisle. Čtyři organizace požadovaly silná celoevropská pravidla – chtěly 

veškeré stanovení podmínek na unijní úrovni, aby nedošlo k odlišnostem mezi 

členskými státy. Národní vlády by pak měly mít minimální či žádné možnosti, jak 

proces ovlivnit. Čtyři organizace požadovaly přenechat nastavení pravidel na 

jednotlivých členských státech. Nedá se najít korelace mezi odpověďmi na předchozí 

otázky a odpovědí na tuto otázku – neplatí pravidlo, že ti, co požadovali přísnější 

kritéria, co se týče počtu států a podpisů, by požadovali celoevropská pravidla (nebo 

naopak národní). 

Sběr podpisů požadovaly většinou organizace co nejméně regulovat. Snažily se 

odstranit zbytečné byrokratické zábrany a umožnit, aby podpisy mohly být sbírány 

například na ulici. Všechny organizace, které se k této části otázky vyjádřily, pak 
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podpořily možnost sběru podpisů přes internet, přičemž některé zdůraznily nutnost 

ochrany osobních údajů. Jen jedna, rakouská Bundesarbeitskammer, se vyjádřila ke 

sběru přes internet skepticky v obavách ze zneužití. 

Vzhledem k tomu, že tato otázka cílila spíše na zasílání podnětů a argumentů 

k alternativním variantám, není tak snadné rozhodnout, nakolik se názory organizací 

promítly do návrhu nařízení [Evropská komise 2010c]. Rozhodně viditelná je možnost 

sběru podpisů elektronicky přes internet, která je uvedena v článku šest zmíněného 

návrhu nařízení. Procedurální opatření na celoevropské úrovni jsou v nařízení naprosto 

minimální – nestanovují se žádná pravidla omezující sběr podpisů, ten je možné 

provádět jak v listinné, tak elektronické formě [Evropská komise 2010c: 12-13]. 

Vliv registrovaných organizací na tvorbu tohoto bodu je obtížně stanovitelný, 

opatření umožňující hlasování přes internet bylo do návrhu nařízení zařazeno, je tedy 

v souladu s názorem organizací. Celoevropské pravidlo upravující procedurální otázky 

sběru však zavedeno nebylo – sběr pouze nebyl výslovně nijak omezen, což organizace 

požadovaly. 

Otázka 6.: Lhůta na sbírání podpisů 

Tento bod řeší technickou záležitost, jestli stanovit lhůtu, ve které by musely být 

podpisy sesbírány. Primární právo o žádné lhůtě nemluví, nicméně Komise dospěla 

k názoru, že toto omezení je nutné – např. aby se nezměnily okolnosti, za jakých občané 

iniciativu podpořili atp. Proto Komise navrhuje lhůtu v délce trvání jednoho roku 

[Evropská komise 2009a: 9]. Otázka pro organizace je zřejmá – má být zavedena lhůta, 

pakliže ano, jak dlouhá? 

Registrované organizace se v této otázce spíše rozcházely a převažující názor 

nebyl nijak výrazný. Nejvíce organizací (19) upřednostňovalo návrh Evropské komise 

na jednoroční lhůtu. Jen o málo organizací méně (11) požadovalo lhůtu prodloužit na 18 

měsíců. Argument byl zřejmý – sesbírat jeden milion podpisů v multilingvální Unii je 

obtížné a časový limit jednoho roku je pro tuto skutečnost příliš krátký. Jednoroční limit 

by vedl k tomu, že jen málo iniciativ by mělo šanci na úspěch. Například odborová 

konfederace (European Trade Union Confederation) dokonce uvedla příklad z vlastní 

zkušenosti, kdy sbírala podpisy pod petici a za rok se jich jeden milion nepodařilo 

sehnat. Sedm organizací pak požadovalo lhůtu ještě delší než 18 měsíců, obvykle dva až 
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tři roky. Tři organizace se pak vyjádřily pro lhůtu kratší 3-6 měsíců. Objevil se také 

požadavek na rozfázování lhůty, kdy jednoroční doba by začala běžet až po sesbírání 

určitého počtu podpisů a ověření přípustnosti. 

Do návrhu nařízení nakonec Komise zařadila svůj původní návrh v délce 

jednoho roku [Evropská komise 2010c: 12]. Stejně se totiž vyjádřil i Evropský 

parlament ve svém usnesení [Evropský parlament 2009a]. Registrované organizace se 

na jednom ustanovení neshodly, dalo by se říci, že konzultace v tomto bodě skončila 

patem – 19 organizací požadovalo jednoletou lhůtu, 18 organizací požadovalo lhůtu 

delší, jen tři lhůtu kratší. Názor Komise každopádně zůstal po konzultacích tohoto bodu 

nezměněn. 

Otázka 7.: Registrace navrhovaných iniciativ 

Registrace souvisí se stanovením počátku lhůty, která byla určena v předchozím 

bodě. Pokud má běžet lhůta, je třeba stanovit od jakého okamžiku. Proto Komise 

navrhuje povinnou registraci iniciativ, přičemž lhůta by začala běžet dnem registrace. 

Zároveň navrhuje, aby k tomu docházet prostřednictvím internetové stránky, která by 

byla veřejně dostupná a na níž by byly snadno dohádatelné probíhající iniciativy. 

Komise zdůrazňuje, že si nemyslí, že by v tomto momentu mělo docházet také 

k vyhodnocení formální přípustnosti iniciativy, k tomu by mělo dojít až po sesbírání 

podpisů [Evropská komise 2009a: 10]. 

Drtivá většina (40) všech sledovaných organizací podporovala zavedení 

registrace prostřednictvím speciální a veřejně dostupné internetové stránky provozované 

Komisí. Pouze tři organizace zaujaly odlišná stanoviska – jedna registraci nepožadovala 

vůbec, druhá počítala s dobrovolnou registrací a třetí navrhovala registraci, nicméně 

nepovažovala za nutné, aby to bylo prostřednictvím webové stránky. Co se týče 

registrace, byly tedy postoje organizací jasné.  

Ohledně ověřování přípustnosti iniciativy už však tak jednotně organizace 

nevystupovaly. Devět jich požadovalo provedení kontroly přípustnosti, tedy jestli 

iniciativa splňuje podmínky (především jestli spadá do pravomocí Komise v této věci 

iniciovat legislativu a jestli není v rozporu s hodnotami Unie) již v okamžiku registrace. 

Jejich argumentem je zejména předejití zklamání, které by se dostavilo po zamítnutí 

iniciativy až v okamžiku sesbírání jednoho milionu podpisů, což by vedlo jednak 



42 

 

k frustraci obyvatel, jednak by byly finanční i lidské zdroje vynaloženy naprázdno. 

Naproti tomu čtyři organizace nepovažují za vhodné provádět kontrolu přípustnosti již 

v této fázi s odkazem na to, že účelem iniciativy by mělo být vzbudit celospolečenskou 

diskusi, a to i k tématům, která nespadají do působnosti Komise a jejich zastavení 

v tomto okamžiku by tak bylo kontraproduktivní. Zbylé organizace se k otázce 

zkoumání přípustnosti nevyjádřily a zaměřily se pouze na samotnou registraci. 

Skutečnost, že mezi organizacemi převládá názor, že by již v okamžiku 

registrace měl proběhnout test přípustnosti je v souladu s teorií racionálního přístupu 

aktéra. V případě zamítnutí iniciativy až v okamžiku, když by byl sesbírán milion 

podpisů, by znamenalo zbytečné využití velkého množství nákladů, které by z velké 

části mohly pocházet právě od zájmových organizací jakožto možných organizátorů 

iniciativ. 

V návrhu nařízení [Evropská komise 2010c] zůstává Komise konzistentní 

v problematice registrace – je zaveden princip povinné registrace skrze internetovou 

stránku. V tomto bodě tedy došlo k téměř naprosté shodě mezi zájmovými organizacemi 

a Komisí. Otázka posuzování přípustnosti vyšla z konzultací nejednoznačně, a tak se 

Komise uchýlila ke kompromisnímu řešení (změnila tak svoje předchozí stanovisko). 

Přípustnost bude podle návrhu nařízení posuzována po sesbírání 300 000 podpisů – tedy 

ani na začátku při registraci, ani až po sesbírání všech podpisů. Je vidět, že v této otázce 

vyšla Komise zájmovým organizacím vstříc a pokusila se předložit návrh ležící zhruba 

uprostřed. Je třeba ovšem podotknout, že Evropský parlament ve svém usnesení 

[Evropský parlament 2009a] taktéž požadoval kontrolu přípustnosti na začátku procesu, 

a tak v tomto opatření stojí na straně většiny registrovaných tento silný hráč 

legislativního procesu a nedá se tedy tvrdit, že by tento kompromis byl dán tlakem 

pouze ze strany zájmových organizací. 

Otázka 8.: Požadavky kladené na organizátory – transparentnost a 

financování. 

Komise zastává názor, že je nutné, aby o organizátorovi občanské iniciativy byly 

známy alespoň základní informace – zejména pak seznam organizací, které iniciativu 

podporují a kým je iniciativa financována [Evropská komise 2009a: 10-11]. 
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Zájmové organizace v této otázce zaujaly téměř jednotný postoj. Všechny 

souhlasily, aby byly poskytnuty informace, kdo za iniciativou stojí a především kdo ji 

platí. Transparentnost procesu zdůrazňovaly jako nutnou pro jeho legitimitu. Zároveň se 

však ohrazovaly proti možnosti jakkoli omezovat, kdo by mohl iniciativu organizovat. 

Některé výslovně zmiňovaly, že je třeba toto umožnit jak jednotlivcům, tak 

organizacím, což je postoj viditelně racionální vzhledem k tomu, že se takto 

vyjadřovaly právě zájmové organizace, u nichž obecně existuje potenciál možného 

využití iniciativy v budoucnosti. 

Otázka 9.: Posuzování občanské iniciativy Komisí 

Komise položila otázku, jestli je třeba stanovit pro Komisi lhůtu, ve které musí 

zaujmout nějaké stanovisko k iniciativě (buď zahájit legislativní proces, anebo řádně 

odůvodnit, proč tak Komise neučiní) po zdárném sesbírání podpisů a splnění všech 

formálních požadavků. Jedná se vlastně závěrečnou fázi celého procesu, která je 

zároveň ale velmi citlivá, pokud by časový limit chyběl, mohla by Komise teoreticky 

iniciativu ignorovat. Komise nevyjadřuje v tomto bodě jasné stanovisko, pouze pokládá 

výše zmíněnou otázku a doplňuje, že taková lhůta by mohla být například půl roční 

[Evropská komise 2009a: 11-12]. 

Registrované organizace na tuto otázku odpovídaly velmi často mnohem 

rozsáhleji a komplexněji než pouhým vyjádřením časového limitu. Všechny souhlasí se 

stanovením časového limitu, ovšem návrhy na něj jsou značně různorodé. Devatenáct 

jich souhlasí se stanoveným limitem šesti měsíců, některé z nich však doplňují své 

požadavky ještě o nutnost po uplynutí lhůty návrh předložit, vydat reasoned opinion, či 

poskytnout dané iniciativě zpětnou vazbu. Tři organizace navrhují tuto lhůtu rozfázovat 

– v první fázi by se posuzovala přípustnost a formální stránka věci, v druhé by se 

rozhodovalo již o politických otázkách a formálním zahájení legislativního procesu. 

Devět organizací požaduje limit tří měsíců a kratší. Jedna (European citizens‘ initiative) 

pak požaduje lhůtu delší než šest měsíců – konkrétně jeden rok – tedy stejnou dobu, 

jakou má organizátor na sesbírání podpisů, argumentuje zejména tím, aby byl 

legislativní akt řádně připraven. Obecně se organizace vyjadřovaly opět tak, aby byl 

zajištěn co nejjednodušší proces přijetí iniciativy a nedocházelo ke zbytečným průtahům 

a byrokratickým obstrukcím. Zejména aby nedošlo k situaci, že platná iniciativa bude 
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odložena a Komise ji bude ignorovat. Opět zde vidíme přístup racionální, jelikož řada 

z organizací by mohla v budoucnu sama iniciativu organizovat. 

Opatření, která nakonec Komise zařadila do návrhu nařízení [Evropská komise 

2010c: 15] je opět podobně jako v předchozím bodě kompromisní. Komise nakonec 

zvolila lhůtu v délce 4 měsíců, což, pokud bychom přistoupili k matematickému 

zjednodušení, přibližně odpovídá průměrné lhůtě, kterou organizace požadovaly. V této 

lhůtě bude Komise muset iniciativu posoudit a vydat sdělení, v němž budou 

vyjmenována opatření, která Komise hodlá podniknout a jejich zdůvodnění. V tomto 

bodě tedy Komise rozhodla v souladu s většinovými požadavky zájmových organizací, i 

když chybí konkrétnější opatření, které by Komisi například přikazovalo legislativní 

návrh podat. 

Otázka 10.: Iniciativy týkající se toho samého tématu. 

Ve své poslední otázce se Komise zabývá možností opětovného podání té samé 

(dříve neúspěšné) iniciativy. Položená otázka je pak jednoduchá: „Je vhodné zavést 

pravidla zabraňující opětovnému předkládání občanských iniciativ týkajících se toho 

samého problému?“ [Evropská komise 2009a: 13] 

Příspěvky organizací byly poměrně jednoznačné, i když k této otázce se jich 

vyjádřil nejmenší počet, pravděpodobně tedy tuto otázku nepovažovaly za stěžejní. 

Dvacet osm jich považuje jakoukoli regulaci za zbytečnou. Čtyři považují omezení také 

za nadbytečné, v případě, že bude zveřejněn registr iniciativ, který by zamezil předložit 

stejné téma dvakrát (je nutné poznamenat, že zde došlo pravděpodobně k chybnému 

pochopení otázky, jelikož Komise se neptala na souběh dvou iniciativ se stejným 

tématem, ale na opakované předložení té samé iniciativy). Pět organizací pak omezení 

požadovalo – buď v délce jednoho, nebo dvou let. 

Tento bod byl ze všech nejméně rozporuplný a odpovědi organizací se ve valné 

většině shodovaly. Byly taktéž poměrně stručné a tento bod nebyl vnímán jako stěžejní 

téma. Komise proto nakonec do návrhu nařízení [Evropská komise 2010c] žádné 

omezení v tomto smyslu nezařadila. 
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Závěrečné shrnutí pozice zájmových organizací 

Z provedené analýzy vyplývá, že zájmové organizace se do procesu tvorby 

nařízení o občanské iniciativě snažily aktivně zapojit. Své připomínky poslalo velké 

množství organizací zastupujících poměrně odlišné zájmy – byli tu zástupci 

hospodářských zájmů, akademické think tanky, odbory či zástupci regionů. Vzhledem 

k tomu, že právě zájmové organizace budou moci být v budoucnu organizátory 

jednotlivých iniciativ, je racionální, že se snažily omezit byrokratické zatížení přípravy 

iniciativ tak, aby mohly tento nástroj k prosazení jejich zájmů jednodušeji využívat. 

Zároveň velmi silně prosazovaly, aby přijaté nařízení bylo co nejjednodušší a 

uživatelsky přijatelné, aby se v něm mohli občané snadno orientovat. Evropská komise 

sice výsledky konzultací vyhodnotila a zaznamenala, nedá se však tvrdit, že by je 

v nějaké významné míře brala v potaz. Výsledný návrh nařízení [Evropská komise 

2010c] odráží ve velké míře názory Komise již před konzultací. Nejviditelněji hned 

v otázce číslo jedna – ačkoli velká většina organizací požadovala zkrácení lhůty, a 

dokonce toto požadoval i Evropský parlament, ponechala Komise v návrhu limit jedné 

třetiny členských států. Šla tedy viditelně proti výsledku konzultační procedury. 

Obdobně výsledek druhé otázky neodráží postoj organizací ani EP, nutno ale 

podotknout, že ani Komise, před zahájením konzultací. O tomto výsledku již bylo 

pojednáno výše. V některých bodech se Komise přiblížila stanoviskům organizací 

kompromisními návrhy. Nicméně obecně se nedá konstatovat, že by názory 

registrovaných organizací v konzultačním procesu měly významný vliv na výsledný 

návrh nařízení. Organizacím se sice podařilo některé dílčí změny prosadit, ale 

v některých podstatných bodech šla Komise přímo proti jejich požadavkům. 
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5. Postoj členských států: Rada a národní parlamenty  

 

V této kapitole je věnován prostor postojům členských států, které jednají 

zejména prostřednictvím Rady. Z tohoto důvodu se její velká část zabývá právě 

postojem Rady jako instituce. Zároveň je součástí této kapitoly taktéž postoj národních 

parlamentů. Vzhledem k malé aktivitě parlamentů v tomto vyjednávání jsem se nakonec 

rozhodl začlenit je do kapitoly věnující se postojům členských států a Rady a nikoli do 

samostatné kapitoly. Vzhledem k tomu, že vlády členských států jsou parlamentům 

odpovědné, patří stanovisko parlamentů do této kapitoly i věcně.  

5.1 Postoj Rady 

 Jak již bylo řečeno v kapitole 2, ve které byl popsán řádný legislativní postup, 

Rada je jedním ze dvou klíčových aktérů, kteří musí návrh nařízení z pera Evropské 

komise schválit, aby mohlo vstoupit v platnost. Jak bylo taktéž řečeno ve zmiňované 

kapitole, proces schvalování se v době přijímání nařízení o evropské občanské iniciativě 

částečně řídil Smlouvou z Nice. Ta stanovovala podmínky pro dosažení kvalifikované 

většiny, která je dle Lisabonské smlouvy nutná k přijetí tohoto legislativního aktu. 

Jedná se o 255 hlasů v Radě spolu s možným ověřením, jestli státy hlasující pro 

reprezentují alespoň 62% populace Evropské unie. Z metodologického hlediska je třeba 

podotknout, že materiály z jednání Rady a COREPERu
19

 jsou velmi obtížně dostupné, 

jelikož jsou ve většině případů neveřejné. Toto výrazně ztěžuje práci při odhalování 

vývoje postoje Rady a jejich jednotlivých členů, které musejí být vyvozeny z již 

přijatých návrhů, což neumožňuje detailně odhalit, co se dělo v průběhu jednání.  

Rada formálně vstoupila do vyjednávacího procesu o EOI na jaře 2010. Po řadě 

konzultací a následném veřejném slyšení vypracovala Evropská komise 31. března 2010 

návrh nařízení o občanské iniciativě [Evropská komise 2010c]. Tento návrh byl poté 

zaslán Radě i Parlamentu. Rada ve složení pro obecné záležitosti na svém 3010. 

zasedání dne 26. dubna 2010 vedla ve věci občanské iniciativy orientační rozpravu a 

vyzvala Výbor stálých zástupců (COREPER), aby „dohlížel nad další prací na návrhu 

                                                 
19

 Výbor stálých zástupců (COREPER) – jeho hlavním úkolem je asistovat státům při přípravě 

legislativy v rámci jednání Rady. Existuje ve dvou podobách – COREPER II (složen z velvyslanců 

stálých misí) a COREPER I (složen z nižších diplomatických úředníků, fakticky zástupců členů 

COREPER II). [Fiala a Pitrová 2009: 237] 
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nařízení, aby bylo možné na zasedání Rady dne 14. června vymezit obecný přístup.“ 

[Rada 2010a: 10] Během rozpravy se Rada dle této tiskové zprávy zaměřila na čtyři 

nejdůležitější otázky. Jednalo se o „registraci a přípustnost navrhované iniciativy, 

minimální počet podepsaných osob na každý členský stát, postupy a podmínky pro sběr 

prohlášení o podpoře a elektronické systémy sběru.“ [Rada 2010a: 10] 

Již v této počáteční fázi procesu je možné sledovat hlavní orientaci Rady. 

Všechny body se týkají formalit při sběru podpisů (prohlášení o podpoře), zejména 

podmínek jakým způsobem k němu bude docházet, a formální registrace iniciativy. 

Toto zaměření se na administrativní otázky spíše než na politické postoje již v počátku 

procesu vyjednávání odráží skutečnost, že Rada reprezentuje vlády členských států a 

jsou to právě členské státy, kdo vykonává evropskou legislativu. Budou to tedy orgány 

členských států, které se v budoucnu budou muset vypořádat s administrativními 

otázkami při kontrole a registraci navržené občanské iniciativy. Jedná se pouze o 

prvotní diskusi, která v Radě proběhla a je tedy důležité zhodnotit celý následující 

proces, jestli vykazuje stejné směřování postoje Rady, či nikoli. 

Podrobněji se Rada pro obecné záležitosti nařízením o občanské iniciativě 

zabývala v červnu roku 2010. Rada se shodla na obecném přístupu k otázce evropské 

občanské iniciativy. V tiskové zprávě [Rada 2010b] uvedla, že předsednictví bylo 

vyzváno, aby zahájilo vyjednávání s Evropským parlamentem, přičemž základy pro 

jednání by měly vycházet z právě dojednaného obecného přístupu. Zároveň je 

vyjádřeno přání, aby tato vyjednávání byla úspěšná a nařízení mohlo být přijato již 

v prvním čtení. Tato stručná zpráva ve své podstatě shrnuje to, co je pro Radu 

nejpodstatnější. Zdůrazňuje důležitost participativní demokracie a mluví o stanovení 

minimálního počtu států, ze kterých musí pocházet podpisy, tak aby byla iniciativa 

přijata. Věnuje se také podmínkám pro registraci iniciativy – nutnost doložení 

financování iniciativy a rozhodnutí Komise o přípustnosti iniciativy požaduje již po 

nasbírání 100 000 podpisů. Na závěr pak zmiňuje, že iniciativa musí spadat do 

kompetencí EU a nesmí být v rozporu s jejími hodnotami. Je zajímavé, že naprostá 

většina zmíněných opatření je již obsažena v návrhu Komise a nejedná se o věci, které 

by Rada změnila (pouze u požadavku na kontrolu přípustnosti iniciativy Rada snížila 

potřebný počet podpisů ze 300 000 na 100 000). Všechny ostatní body včetně stanovení 

podstatného počtu členských států byly již definovány Evropskou komisí.   
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Součástí výsledku jednání je také nové znění návrhu nařízení. Verze, kterou 

předložila Komise [Evropská komise 2010c], byla upravena a doplněna o řadu dodatků 

či naopak škrtů, tak aby odrážela názory Rady. Toto nové znění nařízení tak již 

mnohem podrobněji osvětluje postoje Rady na rozdíl od dřívějších strohých tiskových 

prohlášení. Za pozornost také stojí fakt, že pět států včetně České republiky
20

 učinilo 

prohlášení do zápisu z jednání Rady. V tomto dodatku zdůraznily, že považují tento 

návrh pouze za předběžný a že vždy požadovaly, aby se o přípustnosti občanské 

iniciativy rozhodovalo již v okamžiku registrace, nikoli až po nasbírání určitého počtu 

podpisů. Z dostupných dokumentů sice neznáme pozice ostatních států, je nicméně 

možné se domnívat, že snížení počtu podpisů, po kterém následuje vyhodnocení 

přípustnosti, ze 300 000 na 100 000 bylo důsledkem kompromisu mezi skupinou států, 

která požadovala kontrolu přípustnosti již při registraci a ostatními státy [Rada 2010d].  

Rada pozměňovacími návrhy rozhodně nešetřila a zásahy do návrhu Komise 

byly poměrně značné, jelikož z celkového počtu 46
21

 článků, které nařízení obsahuje, 

jich bylo 37 alespoň částečně pozměněno. Některé změny se týkaly pouze drobných 

úprav, v jiných částech pak byly články zcela přeformulovány a v několika případech 

přidala Rada články zcela nové.  

Mezi formální úpravy, které Rada v dodatcích provedla, patří zařazení klíče, 

podle kterého bude určován minimální počet nutných podpisů z podstatného počtu 

členských států. Počet členských států zůstává na jedné třetině, nicméně minimální 

počet podpisů z těchto členských států Komise taxativně vyjmenovala v příloze tohoto 

nařízení. Počet se odvíjí od počtu poslanců Evropského parlamentu, který je vynásoben 

koeficientem 750. V návrhu Komise toto zmíněno nebylo, byly uvedeny jen finální 

výsledky, Rada naproti tomu zařadila tento klíč k výpočtu do šestého bodu odůvodnění.  

Dále se Rada věnuje především otázkám spojených se sběrem podpisů a 

následnou registrací a vyhodnocením iniciativy. Rada vyzývá Komisi, aby podporovala 

vývoj softwaru pro elektronický sběr podpisů [Rada 2010c: 4, čl 11a] a zároveň 

požaduje, aby členské státy ještě před sběrem ověřily shodu elektronických systémů 

sběru s nařízením o EOI [Rada 2010c: 4, čl. 11]. Rada požaduje, aby Komise již po 

sesbírání 100 000 podpisů přijala rozhodnutí o přípustnosti [Rada 2010c: 4, čl 13]. 

                                                 
20

 Dalšími státy byly Francie, Spojené království, Itálie a Litva 
21

 Samotné znění nařízení obsahuje 22 článků, 24 článků pak obsahuje počáteční odůvodnění. 
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Stanovením nižší hranice podpisů by ve výsledku ulehčilo administrativám jednotlivých 

států, které by nemusely zbytečně ověřovat prohlášení o podpoře v případě, že se ukáže, 

že iniciativa přípustná není. V bodě 15 odůvodnění pak Rada doplňuje formulku, která 

stanoví, že následná ověřování prohlášení o podpoře mohou být prováděna náhodně. 

Rada apeluje na Komisi, aby vedla během přípravné fáze potřebné konzultace [Rada 

2010c: 5, čl. 21] a vyzývá ji k předložení zprávy o provádění nařízení po třech letech 

ode dne jeho použitelnosti (původní návrh Komise mluvil o pěti letech) [Rada 2010c: 5, 

čl. 23].  

V samotném nařízení pak Rada požaduje změny, které se týkají zejména sběru 

prohlášení o podpoře. V článku pět požaduje Rada po podporovatelích uvedení 

osobních identifikačních údajů, které jsou pak stanoveny v přílohách, zejména se jedná 

o občanské průkazy či cestovní pasy. Upravuje také ustanovení ohledně elektronického 

sběru podpisů. Při procesu ověřování Rada požaduje po organizátorovi oddělené 

uvedené prohlášení v listinné a elektronické podobě a určuje, který členský stát bude 

pověřen kontrolou. Podstatný dodatek říká, že „Pro účely ověřování prohlášení o 

podpoře nebude nutné prokazovat pravost podpisu.“ [Rada 2010c: 11, čl. 9] Tato 

úprava je velmi podstatná, neboť případná nutnost kontroly pravosti podpisu by 

znamenala výraznou administrativní zátěž a v obdobných případech, kdy je nutný sběr 

podpisů se jí státy většinou snaží vyhnout. 

Uvedené změny jsou ty nejvýraznější, které Rada požaduje, jak již bylo řečeno 

výše, celkem bylo přijato 37 dodatků. Je zřejmé, že téměř ve všech případech se jedná o 

úpravu administrativních opatření při sběru prohlášení o podpoře nebo po jeho 

skončení. Členské státy tak prostřednictvím Rady upravují ustanovení, která se budou 

týkat jejich administrativního aparátu a snaží se docílit toho, aby tento aparát byl 

zatěžován co možná nejméně. Tato pozice Rady je tak poměrně předvídatelná a je plně 

v souladu s prohlášením, které Rada provedla již v dubnu roku 2010, když se touto 

otázkou zabývala poprvé. 

Upravená verze nařízení obsahující změny, které Rada požaduje, je formálním 

počátkem vyjednávacího procesu s Evropským parlamentem. Poté, co Rada toto znění 

schválila, bylo odesláno Evropskému parlamentu, který se již během svých jednání 

mohl věnovat nejen změnám, které by sám považoval za vhodné a potřebné, ale také 

mohl brát zřetel na pozici Rady. Předsednictví Rady bylo pověřeno vedením 
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vyjednávání a v případě sporných otázek již v této fázi probíhala formální i neformální 

jednání tak, aby výsledné nařízení bylo přijatelné pro obě instituce a legislativní proces 

se tak zbytečně nezadrhl. Různé skupiny se scházely k neformálním kontaktům a 

vyjednáváním v průběhu následujících šesti měsíců a 6. listopadu roku 2010 dospěly 

obě instituce ke kompromisnímu návrhu, aniž by bylo nutné konání druhého čtení, či 

dokonce dohodovacího řízení [AFCO 2010h]. 

Kompromisní změnu materiálu předložil Výbor pro ústavní záležitosti 

Evropského parlamentu (AFCO). Přičemž dohody o změně bylo dosaženo právě během 

neformálních kontaktů a vyjednávání [Rada 2010f]. Z akademického pohledu se 

dosažení dohody již v prvním čtení věnují například Ruiter a Neuhold [2012] nebo Reh 

a kol. [2011]. Vzhledem ke skutečnosti, že na konečné formulaci finální verze se podílel 

zejména ústavní výbor, bude tento kompromisní dokument detailně analyzován 

v kapitole věnující se postoji Evropského parlamentu a analýza toho, které ze svých 

změn Rada dokázala prosadit do konečného znění, bude provedena v kapitole číslo 7.  

Rada ve složení pro obecné otázky projednala kompromisní materiál na svém 

zasedání 14. prosince 2010. Tisková zpráva Rady zdůrazňuje již několikrát zmiňované 

faktory – podmínky, kdy může být iniciativa zaregistrována (musí spadat do 

kompetencí Unie a nesmí být v rozporu s jejími hodnotami); významný počet členských 

států je stanoven na jednu čtvrtinu; mechanismus výpočtu minimálního počtu 

potřebných prohlášení o podpoře z jednotlivých států zůstává na 

sedmsetpadesátinásobku počtu členů Evropského parlamentu; podpora může být 

vyjádřena jak v listinné, tak v elektronické podobě a zdůrazňuje, že návrh obsahuje 

opatření týkající se ověřování podpisů. Rada zároveň konstatovala, že Evropský 

parlament bude o materiálu rozhodovat 15. prosince, tedy den po zasedání Rady, a že se 

očekává schválení dohodnutého kompromisního znění [Rada 2010e]. 

V následujících dvou měsících byl text připraven ke schválení. COREPER II 

materiál projednal 9. února 2011 a bez rozporu ho schválil [Rada 2010g]. Vzhledem 

k tomu, že k materiálu nebyl žádný rozpor, byl materiál předložen na nejbližší zasedání 

Rady jako bod „A“, tedy bod jednání, ke kterému se na ministerské úrovni neočekává 

rozprava. Nejbližší zasedání Rady bylo 14. 2. 2011 ve složení pro vzdělávání, mládež, 

kulturu a sport. Vzhledem k tomu, že byl návrh nařízení předložen jako bez rozporu, 

mohl být v zájmu urychlení legislativního procesu předložen Radě v kterémkoli složení 
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a nemuselo se jednat o Radu pro obecné záležitosti, ke které byl materiál věcně 

příslušný a která se materiálu celý vyjednávací proces věnovala. 

Na zasedání Rady dne 14. února tak došlo ke konečnému hlasování. Tohoto 

hlasování se účastnily všechny členské státy a k jeho přijetí bylo třeba dosáhnout 

kvalifikované většiny, tedy 255 hlasů a alespoň 14 přítomných států. Žádný z členských 

států nakonec nebyl proti přijetí nařízení. Jedině Velká Británie se hlasování zdržela, 

znamená to tedy, že nařízení bylo přijato 316 hlasy, nikdo nehlasoval proti a 29 hlasů
22

 

se zdrželo [Rada 2010h]. 

Britský ministr pro Evropu (The Minister for Europe) David Lidington přednesl 

na zasedání evropského výboru „B“ Dolní sněmovny Parlamentu Spojeného království 

dne 17. ledna 2011 pozici Vlády Jejího Veličenstva a zmínil taktéž důvody, které ho 

vedly ke zdržení se hlasování. Nejprve zdůraznil, že vláda podporuje prvky 

participativní demokracie a že je nezbytně nutné přiblížit rozhodování na evropské 

úrovni občanům a vyjmenoval několik pozitivních aspektů, které evropská občanská 

iniciativa přinese. Nicméně následně se věnoval několika sporným otázkám, jejichž 

nedořešení vedlo vládu k rozhodnutí jak zdržet se hlasování na zasedání Rady pro 

obecné záležitosti 14. prosince 2010, tak nehlasovat na budoucím zasedání Rady pro 

vzdělávání, mládež, kulturu a sport 14. února 2011. Ministr jmenoval 4 zásadní body, 

které ho k tomuto rozhodnutí vedly. Jednalo se o ochranu osobních dat občanů – 

zejména o nutnost doložit u každé iniciativy, kde sběr podpisů probíhá také online, 

certifikát potvrzující, že tento sběr je v souladu s legislativou ochrany osobních údajů. 

Toto opatření považuje Británie za neúměrně byrokraticky náročné a zbytečně drahé. Za 

druhé Británii neuspokojilo ověřování podpisů pod iniciativou, které budou muset 

provádět členské státy a kde by v případě velkého množství dat mohlo dojít k extrémní 

administrativní zátěži. Za třetí považuje dvanáctiměsíční dobu do vstoupení nařízení 

v platnost jako příliš krátkou k přijetí nutných opatření na národní úrovni. A za čtvrté za 

naprosto nepřijatelné považuje chybějící plnohodnotnou zprávu o posouzení všech 

dopadů
23

 [Parlament Spojeného království 2011]. 

Důvody, které vedly Británii k rozhodnutí zdržet se při hlasování o evropské 

občanské iniciativě, nijak nevybočují z obecných požadavků Rady. S výjimkou 

                                                 
22

 Počet hlasů přidělených Velké Británii 
23

 V originále „full impact assessment report“  
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chybějící zprávy o dopadech, byly všechny tyto body zmíněny v diskusích Rady a 

v určité formě se promítly do prvotních úprav, které Rada provedla v prvním návrhu 

nařízení Evropské komise. Otázka zbytečnosti prokazování, že online sběr dat probíhá 

v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, byla značně pozměněna. V čl. 6 

nařízení [Rada 2010c], odstavci 2, kde se daná problematika řeší, udělala Rada řadu 

změn, nicméně jednalo se spíše o zpřesnění pravidel, která požadovala Evropská 

komise, nikoli o jejich zmírnění. V tomto bodě tedy delegace Velké Británie nebyla 

příliš úspěšná a většina členských států zaujala rozdílné stanovisko. Otázka ověřování 

podpisů byla Radou zmírněna a je zjevné, že podobné pochybnosti měly i další státy, 

jen jejich konečné vyhodnocení vypadalo jinak. A ve věci jednoho roku na vstoupení 

nařízení v platnost během vyjednávání i ostatní státy vyjádřily přesvědčení, že lhůta by 

se rozhodně neměla zkracovat.  

Z uvedených kroků tedy vyplývá, že primárním bodem zájmu Rady byly otázky 

týkající se procedur, které následně budou provádět členské státy, nikoli obecné 

politické otázky či občanské zájmy. Ukazuje se tak, že Rada skutečně zaujímá v procesu 

pozici racionálního aktéra, který se primárně řídí svými partikulárními zájmy. Obavy ze 

zahlcení administrativního systému členských států dokonce vedly Velkou Británii ke 

zdržení se hlasování. Ostatní státy sice hlasovaly pro, nicméně ve vyjednávacím procesu 

zastávaly podobné pozice a do dodatků, které prosadila Rada do návrhu nařízení 

Evropské komise, se jejich obavy částečně promítly. Řada opatření týkajících se 

následných kroků administrativ členských států byla upravena tak, jak požadovala ve 

svých závěrech Rada. 

5.2 Pozice národních parlamentů ve vyjednávacím procesu 

Během konzultační procedury zaslaly Komisi svá vyjádření parlamentní komory 

z dvanácti zemí. Ukázalo se, že v zemích, kde existuje dvoukomorový systém, se vždy 

vyjádřila pouze horní komora, tedy ta, jíž není vláda přímo odpovědná. Nikdy neposlala 

vyjádření pouze dolní komora. Jednalo se o německou Spolkovou radu, český Senát, 

rakouskou Spolkovou radu a britskou Sněmovnu lordů. Irský parlament zaslal společné 

stanovisko obou komor. Dalších sedm komor bylo ze států s jednokomorovým 

systémem – Portugalsko, Lucembursko, Dánsko, Finsko, Řecko, Litva a Švédsko 

[Evropská komise 2012b]. Ostatní komory parlamentů dalších členských států 
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nevyužily možnosti zapojení se do konzultační procedury a svá vyjádření Komisi 

nezaslala.  

Parlamentní komory pak využily možnosti sdílení informací skrze databázi 

IPEX. K samotnému návrhu nařízení pak prostřednictvím této databáze pouze čtyři 

komory sdílely nějaké dokumenty a jen jedna z nich – italský Senát – vznesla tzv. 

„reasoned opinion“ [IPEX 2010]. 

Tato skutečnost tak poukazuje na poměrně malý zájem národních parlamentů ve 

věci evropské občanské iniciativy. Jedná se o poněkud překvapivé zjištění, které je 

možné zdůvodnit tím, že národní parlamenty si stále ještě nezvykly využívat možnosti 

vstupovat do jednání přímo. Což může být dáno buď neochotou toto činit, anebo mají 

parlamenty jiné kanály, jak výsledky procesu ovlivnit [Nugent 2006: 530-532]. 

Zejména pak působení na svoje vlády, které pak zastupují názory parlamentů v Radě. 

Zároveň byli zástupci národních parlamentů přizváni také na společné jednání se členy 

výborů v Evropském parlamentu (podrobněji viz kapitola 6). Národní parlamenty tak 

mají možnosti jak ovlivnit výstupy evropského legislativního procesu a možnosti 

vstoupit do něj přímo – zejména prostřednictvím konzultací s Komisí – příliš 

nevyužívají. 
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6. Postoj Evropského parlamentu 

Tato kapitola se bude zabývat pozicí Evropského parlamentu ve vyjednávacím 

procesu o nařízení o evropské občanské iniciativě. Jak již bylo řečeno výše, Parlament 

vstoupil do celého procesu poměrně brzy. Již 7. května 2009 vydal usnesení o 

uplatňování občanské iniciativy [Evropský parlament 2009a], ve kterém vyzývá 

Komisi, aby bezodkladně po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost předložila návrh 

nařízení. Je tedy nutné podotknout, že toto usnesení Parlament přijal celý půl rok před 

finální ratifikací Lisabonské smlouvy a ve chvíli, kdy ještě nebylo zcela zřejmé, jestli 

smlouva ratifikována bude – druhé irské referendum o ni se konalo až v říjnu 2009, 

zrovna tak ratifikační proces v České republice nebyl zdaleka dokončen. Zároveň se 

jednalo o jeden z posledních kroků Parlamentu pro období 2004-2009, jelikož nové 

volby se konaly v červnu 2009. O dalších krocích ve věci EOI tak již rozhodoval 

Parlament v jiném složení. 

Parlament v tomto usnesení představil svoje základní teze, které Komise 

následně vzala v potaz při tvorbě Zelné knihy [Evropská komise 2009a], ve které na 

toto usnesení v mnoha bodech odkazuje. Při rozboru deseti otázek, které Komise 

později předložila, zastává Parlament v tomto usnesení následující pozice. Za minimální 

počet států, z nichž musí pocházet podporovatelé iniciativy, považuje jednu čtvrtinu, 

minimální počet podpisů z jednoho státu se pak měl rovnat 0,2% obyvatelstva 

[Evropský parlament 2009a: 2]. Minimální věk by měl odpovídat věku opravňujícímu 

v konkrétním státě k volebnímu právu [Evropský parlament 2009a: 5]. Tím, jakou by 

měla být iniciativa formu, se Parlament nezabýval. O něco více se zabýval formálními 

požadavky na předložení iniciativy Komisi a sběru podpisů. Předně Parlament 

požadoval, aby byla přípustnost vyhodnocena již v okamžiku registrace iniciativy, dále 

pak zdůrazňoval roli členských států v ověřování sběru podpisů. Lhůtu pro sběr podpisů 

stanovil na jeden rok. Poměrně překvapivě pak velmi zbyrokratizoval samotný sběr 

podpisů, Parlament požadoval, aby každý občan dostal potvrzení o tom, že iniciativu 

podpořil, jehož součástí by bylo i poučení o skutečnosti, že podpora iniciativy může být 

kdykoli stažena [Evropský parlament 2009a: 7]. Toto ustanovení by sběr podpisů 

pravděpodobně výrazně ztížilo, jelikož by znamenalo výraznou byrokratickou zátěž pro 

organizátory. Z formálního hlediska pak Parlament po organizátorech požadoval jediné 

– předložení dokumentace o financování iniciativy [Evropský parlament 2009a: 8]. 
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Po předložení tohoto usnesení Komisi následovala půlroční pauza a poté byl 

zahájen konzultační proces, kterému se podrobně věnuje kapitola číslo 4. Do tohoto 

procesu Parlament oficiálně přímo nezasáhl a své vyjádření do konzultační procedury 

neposlal. 

Poté, co Komise konzultace zpracovala, rozeslala 31. března 2010 oběma 

institucím, které jsou účastníky legislativního procesu (Rada a Parlament), návrh 

nařízení o EOI. Tím formálně započal legislativní proces a mohly se rozběhnout 

oficiální parlamentní procedury. 21. dubna byl návrh přidělen do gesce Výboru pro 

ústavní záležitosti (AFCO) a o stanovisko byly požádány výbory pro Občanské 

svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE), Kulturu a vzdělávání (CULT) a Petice 

(PETI), v průběhu června byl o stanovisko požádán také Výbor pro právní záležitosti 

(JURI) [Evropský parlament 2010c]. Zpravodaji materiálu byli určeni Alain 

Lamassoure z EPP Group (European People’s Party Group) a Zita Gurmai z S&D 

(Alliance of Socialists and Democrats). [Evropský parlament 2011a] Byly tak 

zastoupeny obě nejsilnější frakce, které dohromady v Parlamentu pro roky 2009-2014 

ovládají 449 křesel ze 754, což je téměř 60% [Evropský parlament 2009b]. 

Vyjednávací proces byl následně přerušen parlamentními prázdninami a naplno 

se opět rozjel až na podzim 2010. Stěžejní práce ležela na AFCO jakožto hlavním 

gestorovi materiálu. Otázka evropské občanské iniciativy byla projednávána na 

jednáních výboru v září, říjnu, listopadu i prosinci roku 2010 [AFCO 2010a-e]. První 

návrh zprávy o nařízení o EOI předložili zpravodajové matriálu 28. října 2010 [AFCO 

2010f], tedy po dvou měsících intenzivních vyjednávání. Výbor zorganizoval také 

společné jednání výboru se zástupci národních parlamentů, které se konalo na začátku 

října [AFCO 2010ch], jeho výstupy jsou však bohužel neveřejné. Nicméně i z tohoto 

jednání vycházeli tvůrci návrhu při jeho tvorbě a mohli tak již dopředu vystihnout 

sporné momenty, které by mohly legislativní proces v budoucnu zkomplikovat a mohli 

se je pokusit odstranit. 

Po představení tohoto návrhu byla spuštěna lhůta na podání pozměňovacích 

návrhů, které byly zveřejněny 16. listopadu. Původní draft návrhu, který předložil 

AFCO, upravoval návrh nařízení, který zaslala Komise [Evropská komise 2010c], v 60 

pozměňovacích návrzích [AFCO 2010f]. Po 28. říjnu podali jednotliví europoslanci či 

jejich skupinky dalších 144 [AFCO 2010g] pozměňovacích návrhů. Celkem tak 
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navržené pozměňovací návrhy k návrhu nařízení Komise požadovaly změnu v 204 

ustanoveních. Je nutné podotknout, že některé z původních 60 pozměňovacích návrhů 

byly přijaty ve znění, jaké schválila Rada a že spousta pozměňovacích návrhů 

předložených poslanci se týkala stejných bodů, jen požadovaly jinou úpravu. 

Pro účely této práce se není třeba podrobně zabývat návrhy jednotlivých 

poslanců, které nebyly přijaty, jednalo se pouze o zamítnuté návrhy jednotlivců, které 

tak neodrážejí postoj instituce jako celku. Stěžejní pro odhalení pozice Evropského 

parlamentu je až výsledná zpráva Evropského parlamentu obsahující návrh 

legislativního usnesení EP, která byla předložena 2. prosince 2010. Tato zpráva byla 

projednána v AFCO 30. listopadu, kdy došlo k závěrečnému hlasování, ve kterém se 

členové výboru vyjádřili nejen ke všem 204 pozměňovacím návrhům z AFCO, ale také 

k pozměňovacím návrhům z ostatních výborů (LIBE, CULT, PETI), JURI k návrhu 

nakonec nezaujal žádné stanovisko) [AFCO 2010d].
24

 Bylo schváleno 48 z původních 

60 pozměňovacích návrhů (těch které byly obsaženy v původní zprávě AFCO 2010f). Je 

tedy vidět, že zpráva byla připravena po pečlivém předjednání situace a byla z velké 

části přijata. Z následujících pozměňujících návrhů od jednotlivců bylo přijato pouze 8 

ze 144, jednalo se tedy z drtivé většiny o názory silně menšinové. Pozměňovací návrhy 

z ostatních výborů většinou schváleny nebyly – každému výboru bylo schváleno pět 

pozměňovacích návrhů, přičemž jich každý podal více než padesát [Evropský parlament 

2010c]. 

Zásadním pro rozklíčování postoje Evropského parlamentu je pak přijatý návrh 

legislativního usnesení [Evropský parlament 2010c], který byl výborem AFCO schválen 

jednomyslně [AFCO 2010d]. Zajímavé je, že se nejedná o dokument, který nakonec 

schválilo plénum Evropského parlamentu. Dne 6. prosince totiž došlo k trojstranným 

rozhovorům mezi Komisí, Parlamentem a Radou, během kterých bylo dosaženo 

kompromisního návrhu, který byl následně jednomyslně schválen AFCO [2010h] a poté 

byl odhlasován i plénem Evropského parlamentu [Evropský parlament 2010d]. 

Nicméně klíčovým pro postoj Evropského parlamentu je právě návrh přijatý ještě před 

jednáním s Radou a Komisí, jelikož ten skutečně odráží čistě pozici Evropského 

parlamentu. Dále se proto budu věnovat rozboru návrhu legislativního usnesení z 2. 

prosince [Evropský parlament 2010c], finální verze, kterou odhlasovalo plénum EP 15. 

                                                 
24

 Výsledky hlasování a seznam přijatých pozměňovacích návrhů, o kterých se pojednává 

v tomto a následujícím odstavci, jsou uvedeny tamtéž. 
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prosince bude rozebrána v následující kapitole, ve které budou vyhodnoceny úspěchy 

jednotlivých aktérů prosadit své návrhy do závěrečné podoby nařízení. 

Obecný argumentační rámec, který se prolíná jak vyjádřeními jednotlivých členů 

výboru na jeho zasedáních [AFCOch-l], tak vysvětlujícím prohlášením k návrhu 

legislativního usnesení, obsahuje několik zásadních poznámek, které se dále objevují 

v různě modifikované míře. Zejména zdůrazňuje nutnost uživatelské přívětivosti tohoto 

nařízení, které by mělo podněcovat občany k tomu, aby ho využívali, nikoli nastavovat 

byrokratické bariéry, které by naopak občany od iniciativy odradily. Dalšími neméně 

důležitými obecnými principy jsou snahy podpořit přeshraniční celoevropský dialog, 

posílit občanskou společnost a komunikaci mezi občany a institucemi, ale Parlament 

taktéž zmiňuje potřebu stanovit určitá administrativně-formální opatření, která 

znemožní zneužití iniciativy [Evropský parlament 2010c: 50].  

Pro přehlednost v následující části rozčlením pozměňovací návrhy Parlamentu a 

jeho konkrétní opatření do deseti základních okruhů tak, jak je v Zelené knize stanovila 

Komise
25

.  

První otázka se týkala minimálního potřebného počtu států, ze kterých musejí 

pocházet podporovatelé iniciativy, aby byla tato iniciativa přijata. Komise v návrhu 

nařízení [Evropská komise 2010c] navrhla jako nutný práh jednu třetinu členských 

států. Učinila tak přesto, že v konzultační proceduře se většina zájmových organizací 

vyslovila pro nižší hranici, zejména pro jednu čtvrtinu (viz kapitola 4). Většina 

organizací se v tomto ohledu odvolávala na usnesení Parlamentu z května roku 2009 

[Evropský parlament 2009a], ve kterém taktéž Parlament stanovil minimální hranici na 

jedné čtvrtině. Je proto poněkud překvapivé, že v prosincovém návrhu legislativního 

usnesení [Evropský parlament 2010c: 8] hranici ještě snížil, a to na jednu pětinu. Jedna 

pětina se objevovala již v materiálech z AFCO, zejména v prvním návrhu zprávy z října 

2010 [AFCO 2010f], argumentace je v tomto případě jednoznačná – mělo tak dojít 

k usnadnění prosazení iniciativy, přičemž Parlament zjevně považuje jednu pětinu států 

za dostatečnou záruku toho, aby bylo zajištěno, že iniciativa nebude řešit pouze lokální 

otázky. Proč došlo k odchýlení Parlamentu od jeho původní pozice nelze jednoznačně 

určit, nicméně existuje několik faktorů, které k této změně postoje pravděpodobně 

mohly přispět – zejména složení Parlamentu bylo odlišné (proběhly volby), dále pak se 

                                                 
25

 Podrobně rozebráno v kapitole 4 této práce. 
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ve výborech věnovalo otázce EOI poměrně hodně prostoru a k výměně názorů tak 

docházelo mnohem intenzivněji, než před přijetím prvotního usnesení z roku 2009.  

Druhá otázka týkající se minimálního počtu podpisů z jednoho členského státu 

nutných k tomu, aby byl započítán mezi minimální potřebný počet států, zůstala více 

méně beze změny. Komise předložila návrh, že tento počet bude roven počtu 

europoslanců vynásobených koeficientem sedm set padesát. Evropský parlament 

v tomto bodě souhlasil se stanoviskem Rady (viz kapitola 5), která toto opatření pouze 

formálně upravila tak, aby tento mechanismus byl přímo součástí textu nařízení a ne 

pouze přílohou [Evropský parlament 2010c: 9]. 

Třetí otázka se zabývala minimálním věkem nutným pro podporu iniciativy. 

Komise po proběhnutí konzultací stanovila věk na shodný s věkem opravňujícím 

k volbám do EP (viz kapitola 4). Evropský parlament nakonec dal Evropské komisi za 

pravdu a toto ustanovení nechal beze změny. Stojí však za zmínku, že v původním 

návrhu Výboru pro ústavní záležitosti z října 2010 [AFCO 2010f] je tento věk stanoven 

paušálně po celé Unii na šestnáct let. Je tedy zjevné, že tento bod byl v Evropském 

parlamentu diskutován velmi podrobně a že se velká část poslanců domnívala, že by 

tento věk měl být stanoven na nižší hranici. Nicméně i Ústavní výbor nakonec tento bod 

neschválil a poslal na plénum materiál, který byl shodný s názorem Komise i Rady – 

tedy věk shodný s věkem opravňujícím volit do EP [AFCO 2010d]. 

Čtvrtým okruhem byly formální požadavky na formulaci iniciativy. V tomto 

ohledu Parlament ponechal opatření tak, jak bylo již dříve stanoveno Komisí (viz 

kapitola 4). Organizátoři iniciativy tedy musí sdělit základní cíle a předmět uvedené 

iniciativy, formulace iniciativy jako právního textu však není nutná [Evropský 

parlament 2010c: 21,22]. 

Pátou problematikou byly formální požadavky na pravidla sběru, zejména 

otázka, zdali má existovat celoevropské pravidlo, které bude toto upravovat. Taktéž se 

zde řešila otázka elektronického sběru podpisů (podrobně viz kapitola 4). Evropský 

parlament nepožadoval rozsáhlejší změny úpravy, kterou představila Komise, v článku 

5, který se týká postupů a podmínek sběru prohlášení o podpoře, provedl pouze 

technické úpravy. Rozsáhlejší změny Parlament požadoval v článku 6, který upravuje 

elektronický sběr podpisů. Požadoval přidat ustanovení, které by Komisi zavazovalo 

k bezplatnému poskytnutí speciálního softwaru pro sběr elektronických podpisů. 
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Zároveň Parlament požadoval, aby do roka od vstupu nařízení v platnost provedla 

Komise a evropský inspektor ochrany údajů vyhodnocení elektronického sběru podpisů 

[Evropský parlament 2010c: 27-29]. Parlament se rozhodl detailněji nezasahovat do 

oblasti, ve které budou mít největší slovo členské státy, což je vyhodnocování sběru 

podpisů a ponechal ustanovení tak, jak ho schválila Rada. Na druhou stranu jsou však 

patrné obavy o ochranu osobních údajů občanů a Parlament se pokusil do nařízení 

prosadit opatření, která by tuto ochranu posílila.  

Šestým ustanovením byla doba, po kterou může probíhat sběr prohlášení o 

podpoře. Tuto Parlament nechává nezměněnou a schvaluje verzi, kterou předložila jak 

Komise (viz kapitola 4), tak Rada (viz kapitola 5), v délce trvání jednoho roku. Tento 

bod nebyl v Parlamentu nijak kontroverzním, v obou verzích materiálu (jak z října 

[AFCO 2010f], tak z prosince [Evropský parlament 2010c: 26]) se objevila stejná 

neupravená podoba. 

Sedmou oblastí byla úprava registrace navrhovaných iniciativ a vyhodnocování 

přípustnosti iniciativ. Parlament souhlasil s tím, že by registrace měla probíhat 

prostřednictvím internetové stránky. Nicméně přidal řadu podmínek, které musí 

iniciativa splnit, aby vůbec byla zaregistrována. Jednalo se zejména o ustavení výboru 

občanů a ustanovení kontaktních osob, dále nesměl existovat nesoulad mezi jazykovými 

verzemi iniciativy (přičemž za jazykové verze odpovídají organizátoři), iniciativa 

nesměla zjevně spadat mimo působnost Komise, nesměla být urážlivá či popuzující a 

nesměla být v rozporu s hodnotami Unie [Evropský parlament 2010c: 23]. Jedná se tak 

fakticky o vyhodnocení přípustnosti, i když to tak Parlament oficiálně nenazývá. 

Neznamená to sice, že by Komise každou iniciativu, která registrací projde a následně 

sesbírá dostatek podpisů, poslala do legislativního procesu, nýbrž to, že odmítne 

zaregistrovat iniciativu, která zjevně nespadá do pravomocí Komise, dává Komisi 

poměrně volnější manévrovací prostor, protože je toto ustanovení poměrně vágní. 

Parlament se tak dle svých slov snaží zabránit frustraci, ke které by došlo u občanů, již 

by nasbírali dostatek podpisů a pak zjistili, že se Komise domnívá, že iniciativa nespadá 

do jejích pravomocí [Evropský parlament 2010c: 50-51]. Na druhou stranu se Parlament 

rozhodl zcela vypustit článek 8, který říkal, že o rozhodnutí o přípustnosti se bude 

rozhodovat po sesbírání 300 000 podpisů (Rada požadovala snížit číslo na 100 000, viz 

kapitola 5) [Evropský parlament 2010c: 31]. Ačkoli se při registraci nerozhoduje přímo 

o přípustnosti, de facto se tak děje, právě vzhledem k ustanovení, že Komise 
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nezaregistruje iniciativu, v jejíž oblasti nemá pravomoci. Parlament tak zvolil verzi, 

která je striktnější a klade větší formální požadavky na organizátory iniciativy. Naopak 

nezvolil druhou možnost, kterou argumentovaly některé zájmové organizace (viz 

kapitola 4), které považovaly za důležitou již samotnou diskusi o podstatě iniciativy i za 

předpokladu, že tato nakonec nesplní kritéria a nebude považována za přípustnou. 

Tímto krokem se tak Parlament snažil zabránit možné frustraci, která by vznikla u 

organizátorů, pokud by až po sesbírání jednoho milionu podpisů zjistili, že iniciativa 

není přípustná. Jedná se zejména o ochranu organizátorů z řad jednotlivců, protože se dá 

předpokládat, že případné zájmové organizace by měly k dispozici dostatek prostředků, 

aby si mohly vyhodnotit přípustnost samy, zatímco jednotlivci tyto prostředky 

k dispozici nemají a z jejich strany by tak mohlo dojít k chybnému vyhodnocení situace. 

Osmým bodem byly požadavky kladené na organizátory, zejména jejich 

financování. V tomto ohledu přišel Parlament se zcela novým opatřením. Na rozdíl od 

předchozích návrhů Parlament požadoval, aby byl ustanoven výbor občanů, složený 

alespoň ze sedmi osob, které mají bydliště v sedmi členských státech, který zároveň 

jmenuje jednoho zástupce, který bude fungovat jako prostředník mezi organizátory a 

orgány EU [Evropský parlament 2010c: 20]. Tímto krokem Parlament vyřadil 

z možných organizátorů zájmové organizace či jiné právnické osoby. V původním 

návrhu Komise [Evropská komise 2010c] mohly být organizátory i právnické osoby. 

Parlament však požaduje pouze seskupení občanů (kteří v praxi mohou být samozřejmě 

členy organizací) navíc pocházejících ze sedmi států. Právě požadavek na sedm států je 

poněkud v rozporu s prvním ustanovením, kde Parlament považuje jednu pětinu států za 

dostatečnou, avšak na organizátory klade požadavek jedné čtvrtiny. Je otázkou, jestli se 

jedná o záměr, nebo spíše o chybu vzniklou řadou pozměňovacích návrhů, kdy byl tento 

bod opomenut a byla ponechána jedna čtvrtina. Odpověď na tuto otázku není 

z dostupných materiálů dohledatelná. 

Posledním devátým bodem
26

 je posuzování iniciativy Komisí poté, co 

organizátoři získali dostatečný počet podpisů. Parlament požadoval, aby spolu 

s předložením iniciativy Komisi byly předloženy i materiály dokladující finanční krytí 

iniciativy. Zároveň Parlament požadoval, aby Komise přijala na patřičné úrovni 

                                                 
26

 Komise v Zelené knize přednesla bodů deset, avšak i naprostá většina zájmových organizací 

odpověděla na poslední desátý bod (znovu předložení iniciativy se stejným tématem) záporně a Komise 

pak toto ustanovení do návrhu nařízení vůbec nezavedla. Proto je z hlediska Evropského parlamentu 

možné považovat za poslední bod bod číslo devět. Více viz kapitola 4. 
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organizátory iniciativy a aby společně s EP a dalšími orgány uspořádala veřejné slyšení 

k problematice iniciativy. Do tří měsíců pak musí Komise vydat sdělení, které bude 

obsahovat jak právní, tak politické závěry a opatření, jaká hodlá Komise učinit 

[Evropský parlament 2010c: 34]. Parlament se tak do značné míry přiklání na stranu 

organizátorů a snaží se jejich úsilí „odměnit“ alespoň dostatečnou pozorností, kterou 

jim budou instituce po sesbírání podpisů věnovat.  

Z celkového hlediska tak Parlament přišel se třemi zásadními prvky, které se 

snažil do nařízení prosadit. Zejména se jednalo o snížení nutného počtu států na pouhou 

jednu pětinu, a tedy usnadnění proběhnutí iniciativy. Za druhé požadoval vytvoření 

skupiny organizátorů, kteří budou prostředníky mezi institucemi a kteří budou celou 

iniciativu zaštiťovat. Posledním zásadním opatřením je požadavek, aby po úspěšném 

sesbírání podpory byli organizátoři náležitě vyslechnuti evropskými institucemi a aby 

iniciativa pouze nezapadla v byrokratickém procesu. Z velké míry je tak viditelný 

příklon Parlamentu k občanům a organizátorům iniciativy a jsou patrné snahy proces 

sběru podpisů pokud možno zjednodušit. Ukazuje se, že Parlament je skutečně jakýmsi 

zastáncem občanů (potažmo organizátorů) a snaží se jim vybojovat prostor mezi 

institucemi. Požadavek na vytvoření sboru organizátorů sice může vypadat jako 

byrokratická zátěž, nicméně jeho cílem je právě usnadnění komunikace mezi 

organizátory a unijními institucemi tak, aby styk mezi nimi probíhal pokud možno co 

nejjednodušeji. 

Zároveň je možné pozorovat, že Parlament věnoval vyjednávání o EOI poměrně 

hodně času a snažil se do něj zapojit větší množství aktérů, včetně různých odborníků, 

kteří byli přizváni na zasedání výborů. Výbor jednal se zástupci téměř stovky 

zájmových organizací a jednání výboru byli přítomni také zástupci z akademické sféry. 

[AFCO 2010ch] Zejména je dobré poukázat na společné jednání parlamentních výborů 

se zástupci národních parlamentů. Je tak vidět, že Parlament nejen prosazuje své vlastní 

zájmy, ale také se snaží fungovat jako určitá platforma pro výměnu názorů a snaží se 

vést vyjednávání o legislativním návrhu. Parlament se tak vlastně dostává do pozice 

organizátora vyjednávání a jeho role v legislativním procesu se tak poněkud posiluje, 

jelikož může tvrdit, že zastává názory také ostatních aktérů, kteří nemají možnost do 

procesu přímo vstoupit. 
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7. Reflexe postojů jednotlivých aktérů ve vyjednávání 

a v konečném znění 

7.1 Podoba konečného znění 

Poslední fáze vyjednávání přišla těsně před přijetím finální podoby nařízení. Dne 

6. prosince 2010 se konala schůzka zástupců Evropské komise, Evropského parlamentu 

a Rady, jejímž cílem bylo dospět ke kompromisnímu návrhu nařízení, který by bez 

problémů prošel jak hlasováním na plénu Parlamentu, tak hlasováním v Radě. [AFCO 

2010h] Právě tento schválený materiál, vzešlý z této trilaterální schůzky, je naprosto 

klíčový pro zhodnocení úspěchu jednotlivých aktérů. Jedná se o kompromisní materiál, 

který byl nakonec jednomyslně schválen Výborem pro ústavní záležitosti Evropského 

parlamentu [AFCO 2010h]. Na plenárním zasedání Evropského parlamentu v prosinci 

2010 byl tento kompromisní návrh schválen drtivou většinou 628 europoslanců, 

přičemž jen 15 jich bylo proti a 24 se zdrželo [Evropský parlament 2010d]. A o dva 

měsíce později 14. února 2011 schválila tento návrh i Rada
27

. Legislativní akt byl poté 

podepsán předsedy Evropského parlamentu a Rady 16. února 2011 a mohl vstoupit 

v platnost dnem zveřejnění v Úředním věstníku, což se stalo 11. března 2011 [Evropský 

parlament 2011a]. Je nutné podotknout, že součástí nařízení bylo i odložení jeho 

účinnosti – v účinnost nařízení vstoupilo až 1. dubna 2012 [Evropský parlament a Rada 

2011]. 

Pro závěrečné zhodnocení úspěchu či neúspěchu jednotlivých aktérů 

v legislativním procesu je nutné přijaté nařízení opět rozložit do základních okruhů, tak 

aby byly zdůrazněny důležité otázky a naopak drobnější techničtější změny, které 

neměnily nijak významně vyznění nařízení, mohou zůstat upozaděny. Vzhledem 

k tomu, že v předchozích kapitolách byly rozebrány postoje jednotlivých aktérů 

poměrně podrobně, ukáže se nyní při porovnání jejich postojů v průběhu procesu 

s finální podobou přijatého nařízení, nakolik byli tito aktéři úspěšní. Pro přehlednost se 

budu opět držet číslování otázek tak, jak je Komise představila v Zelené knize, nicméně 

otázky, které vyšly z projednávání bez rozporu a nebyly ani nijak politicky či 

administrativně sporné zde již rozebírány nebudou, jedná se o body číslo čtyři 

(formulace iniciativy) a deset (opakované předložení iniciativy). 

                                                 
27

 Podrobnější vysvětlení hlasování v Radě je v kapitole 5.  
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Jedním z nejdůležitějších parametrů, které muselo nařízení stanovit, byl 

„podstatný počet členských států“. Evropská komise tuto otázku zařadila hned na první 

místo (viz kapitola 4) a pro samotné využívání iniciativy v praxi se jedná o stěžejní 

ustanovení. Podíváme-li se čistě na čísla a na tři skupiny aktérů, mohla by nám 

odpověď, kdo byl nejúspěšnější vyplynout poměrně rychle. Rada požadovala stanovit 

limit ve výši jedné třetiny, Parlament žádal jednu pětinu a zájmové organizace většinou 

požadovaly jednu čtvrtinu. Do přijatého nařízení se pak nakonec dostala právě jedna 

čtvrtina a dalo by se říci, že „vyhrály“ zájmové organizace. Nicméně celý proces byl 

velice komplexní a proto je třeba podívat se na něj ve větší celistvosti. Evropský 

parlament ve svém prvním usnesení [Evropský parlament 2009a] požadoval právě jednu 

čtvrtinu a naprostá většina zájmových organizací se při formulování svého požadavku 

odvolávala právě na toto usnesení Evropského parlamentu. Rada zůstala názorově 

konsistentní a trvala na jedné třetině, avšak postoj Evropského parlamentu se změnil a 

ještě na začátku prosince 2010 požadoval jednu pětinu [Evropský parlament 2010c]. 

Logicky vyplývající kompromisní limit, který byl nakonec dojednán je pak právě jedna 

čtvrtina. Otázkou však zůstává, proč Parlament změnil názor a jestli skutečně jednu 

pětinu považoval za nutnou, nebo ji pouze využil jako vyjednávacího nástroje. Pokud 

by totiž Parlament požadoval před jednáním s Radou jednu čtvrtinu, kompromisní návrh 

by mohl ležet někde jinde. Zvolená jedna pětina pak kompromis logicky posunula do 

hodnoty jedné čtvrtiny a tedy do hodnoty, kterou Parlament upřednostňoval na úplném 

začátku a na které se shodla také většina zájmových organizací. Zřejmé tedy je, že Rada 

v tomto bodě neuspěla a neprosadila své stanovisko. Je taktéž zřejmé, že názor většiny 

zájmových organizací byl vyslyšen. Nicméně Evropský parlament i přes na první 

pohled vypadající neúspěch nemusíme hodnotit jako poraženého. Parlamentu se 

podařilo prosadit to, co si stanovil za cíl v roce 2009, navíc je možné, že stanovená 

pětinová hranice sloužila jako podklad pro další vyjednávání s Radou (i když se jedná 

pouze o formu spekulace a tuto skutečnost není možné nikde ověřit). 

Ohledně druhého problému, tedy stanovení minimálního počtu podpisů 

z jednoho členského státu, byla situace mnohem jednoznačnější. Jak Parlament, tak 

Rada se shodly na hodnotě, která se rovná počtu europoslanců za daný stát 

vynásobeným koeficientem sedm set padesát. Vzhledem k tomu, že se tento 

mechanismus objevil až po konzultační proceduře, zájmové organizace neměly příliš 

prostoru se k tomuto návrhu vyjádřit. Rada a Parlament se na něm však shodly a žádný 
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z nich tuto věc již dále fakticky nepřipomínkoval. V přijatém nařízení tak figuruje 

v podobě, v jaké ho Komise předložila, pouze s formálními úpravami [Evropský 

parlament a Rada 2011]. 

Ohledně věku, po jehož dosažení je možné iniciativu podpořit, panovala ve 

výsledku spíše shoda, nicméně po podrobném zkoumání byly viditelné jisté rozpory. 

Rada jednoznačně požadovala hranici shodnou s hranicí opravňující k volbě do 

Evropského parlamentu. Argument byl zřejmý, administrativní zátěž bude pro státy 

nesrovnatelně nižší, protože budou moci využít již fungujících mechanismů a seznamů, 

které mají k dispozici právě pro volby do EP. Rada, jakožto orgán zastupující vlády, se 

tak zachovala racionálně a podpořila opatření, které právě vládám v budoucnu usnadní 

práci. Evropský parlament sice ve svém návrhu nařízení z prosince 2010 [Evropský 

parlament 2010c] také požaduje stanovit hranici na věku nutném pro volbu do EP, 

nicméně v prvním návrhu z Ústavního výboru [AFCO 2010f] Parlament požadoval 

hranici sjednotit na šestnácti letech věku. Očividně tak tento bod byl v Parlamentu 

předmětem rozsáhlých diskusí a argument zjednodušení administrativního procesu 

vyhrál nad tím, který požadoval vyšší zapojení mládeže do politického života Unie jen o 

málo. Zájmové organizace ve většině (cca 66%) podpořily stanovisko Komise a později 

Rady, tedy věk shodný s věkem opravňujícím volit ve volbách do EP. Nicméně 

poměrně velká část (33%) organizací požadovala věk nižší – v celé Unii šestnáct let. 

Většina organizací, které podpořily věk shodný s věkem opravňujícím volit, pak jako 

argument uváděly právě zjednodušení administrativních postupů. V tomto bodě byly 

tedy upřednostněny zájmy Rady, byť ve výsledku stejné stanovisko zaujali všichni 

aktéři. Nicméně zdůvodnění, proč tak učinili, se shoduje s primárními zájmy Rady. 

V pátém bodě se jedná o formální požadavky na pravidla sběru. Zejména šlo o 

otázku, jestli a případně v jaké míře stanovit pravidla na unijní úrovni a za druhé jestli 

by měl být povolen sběr podpisů přes internet. Stanovená celounijní pravidla v této 

oblasti jsou ve výsledném nařízení [Evropský parlament a Rada 2011] minimální a 

naopak dávají velký prostor členským státům. Toto je v souladu s pozicí Rady, která se 

opět z racionálních důvodů přiklonila na stranu větších práv pro členské státy. Evropský 

parlament ve svých návrzích tyto otázky příliš neřešil a ponechal pozměňovací návrhy, 

které přednesla Rada, a respektoval její pozici. Zájmové organizace se v této otázce 

přikláněly spíše k rámcovému minimalistickému stanovení základních celounijních 

pravidel, ale detailnější úpravy by ponechaly na členských státech. V této oblasti tedy 
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ve výsledném nařízení dominovaly návrhy Rady. Sběr přes internet se mezi aktéry 

nejevil jako problematické opatření, byť někteří se vyjadřovali trochu skepticky 

s ohledem na bezpečnostní rizika zneužití, jednalo se především o některé zájmové 

organizace. Nicméně až na těchto několik výjimek se všichni shodli, že sběr přes 

internet je žádoucí. Opatření, která se týkají on-line sběru podpisů pak ve výsledném 

nařízení [Evropský parlament a Rada 2011] čítají pět poměrně rozsáhlých odstavců a je 

tedy vidět, že právě otázky zneužití byly vzaty v potaz a detailní úpravou se jí snaží 

legislativní akt předejít.  

V šestém bodě, tedy časovém limitu během kterého musí být sesbírány podpisy 

pod iniciativou, se oba dva hlavní aktéři (Rada a Parlament) shodli. Oba souhlasili 

s původním návrhem Komise, která stanovila tuto lhůtu na dvanáct měsíců. Ani jeden 

z nich nepřednesl k tomuto bodu žádné pozměňovací návrhy. Naproti tomu zájmové 

organizace již tak jednotné nebyly. Většina z nich (19) sice podporovala také roční 

lhůtu, nicméně jedenáct jich požadovalo lhůtu prodloužit na alespoň 18 měsíců. Ve 

výsledném nařízení se tento požadavek ovšem neprojevil a schválená verze se drží 

původního návrhu Komise, tedy jednoho roku [Evropský parlament a Rada 2011].  

Další, tedy sedmou, otázkou byla forma a případná povinnost registrace 

iniciativy ještě před započetím sbírání podpisů. Všichni aktéři se shodli s Komisí na 

tom, že registrace by měla proběhnout a že je vhodné tak učinit prostřednictvím 

speciálně založené internetové stránky provozované Evropskou komisí. Větší rozpor 

vzbudila otázka, zdali má Komise již v okamžiku registrace rozhodovat o přípustnosti 

iniciativy, či nikoli. V prvním návrhu Komise bylo stanoveno, že o přípustnosti se bude 

rozhodovat v okamžiku sesbírání 300 000 podpisů. Komise tak rozhodla po konzultační 

proceduře, ve které nebyla stanoviska jednotlivých účastníků zcela jednoznačná, většina 

zájmových organizací sice požadovala provedení kontroly přípustnosti již v okamžiku 

registrace, nicméně nemalá část jich naopak požadovala kontrolu přípustnosti až v době 

předložení podpisů. Kontrola přípustnosti po sesbírání 300 000 podpisů je tak jakýmsi 

kompromisem mezi oběma stranami. Poté, co do procesu vstoupila Rada, bylo toto 

opatření dále změněno, a to na 100 000 podpisů. Rada se tak snažila ulehčit 

administrativám členských států, které by zbytečně nemusely kontrolovat velké 

množství podpisů, kdyby se ukázalo, že iniciativa přípustná není. Evropský parlament 

zvolil opatření odlišné. Předběžnou kontrolu přípustnosti úplně zrušil, nicméně 

v okamžiku registrace zavedl několik kritérií, která musí být splněna, aby byla iniciativa 
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zaregistrována. De facto se tak jedná o jakousi slabší verzi kontroly přípustnosti. Aby 

iniciativa mohla být zaregistrována, musí být ustanoven výbor organizátorů, nesmí 

existovat nesoulad mezi jazykovými verzemi, nesmí spadat mimo působnost Komise a 

nesmí být zjevně v rozporu s hodnotami Unie. Ve výsledném nařízení [Evropský 

parlament a Rada 2011] se nakonec objevila verze Evropského parlamentu. Parlament 

tak v tomto bodě můžeme považovat za jednoznačného vítěze, jelikož se mu podařilo 

prosadit vše, co žádal. Toto finální ustanovení můžeme považovat za vstřícné vůči 

organizátorům, jelikož se snaží zabránit frustraci, ke které by došlo v případě sesbírání 

jednoho milionu podpisů a následnému odmítnutí z důvodu porušení některých 

základních pravidel. Parlament se tak trochu staví do pozice ochránce organizátorů-

jednotlivců, kteří by sami neměli prostředky k tomu, aby si dopředu zjistili, jestli je 

iniciativa přípustná. Případné zájmové organizace, které by iniciativu organizovaly, by 

dozajista disponovaly dostatečným aparátem k tomu, aby si byly schopny přípustnost 

předem vyhodnotit samy. 

Osmou klíčovou otázkou bylo stanovení požadavků, které budou kladeny na 

organizátory, zejména pak ohledně transparentnosti financování iniciativy. Zájmové 

organizace téměř jednotně souhlasily se stanoviskem Komise, že je nutné poskytnout 

základní informace o organizátorech a doložit financování iniciativy, vyskytlo se jen 

několik organizací, které považovaly doklad financování za nadbytečný a zbytečně 

omezující pro organizátory – jednotlivce. Rada se článku ohledně organizátorů 

víceméně nevěnovala, požadovala jen formální pozměňovací návrh, který nijak neměnil 

jeho smysl. Zato Evropský parlament přišel i v tomto bodě, stejně jako v bodě 

předchozím, s novinkou, která nebyla většinově zmiňována ani v konzultační proceduře, 

ani později Radou. Jedná se o zavedení výboru sedmi organizátorů ze sedmi různých 

členských států, kteří by si povinně museli zvolit své zástupce, již budou zmocněni 

k jednání s evropskými institucemi. Tato změna má na jednu stranu pomoci 

organizátorům, jelikož institucionalizace jejich postavení umožní lepší komunikaci 

s orgány Unie. Na druhou stranu to však formálně znemožňuje právnickým osobám stát 

se oficiálně organizátory (i když v praktické rovině pro většinu právnických osob 

nebude pravděpodobně problém sehnat sedm zástupců z různých členských států). I 

v tomto případě se ve finální verzi nařízení nakonec objevilo to znění, které 

naformuloval Evropský parlament [Evropský parlament a Rada 2011]. A i v tomto 

případě se tak Parlament snaží zastat organizátorů z řad občanů-jednotlivců. 
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Devátým bodem je pak závěrečný krok v celém procesu, tedy posouzení 

iniciativy Komisí po té, co se organizátorům podařilo splnit podmínky sesbírání 

podpisů. Zásadní otázka, kterou Komise přednesla i ve své Zelené knize [Evropská 

komise 2009a], zněla zdali má mít Komise na vyhodnocení iniciativy a zaujmutí 

stanoviska časový limit a pakliže ano, jak by měl být dlouhý. Z řad zájmových 

organizací souhlasily s tím, že by časový limit existovat měl, všechny. Rozcházely se 

pak ve stanovení délky tohoto limitu. Komise navrhla délku šesti měsíců. S tím 

souhlasila většina organizací, nicméně nemalý počet požadoval lhůtu kratší nebo 

rozfázovanou. Komise tak přistoupila ke kompromisnímu řešení a stanovila limit na 

čtyři měsíce. Rada k tomuto článku žádné připomínky neměla a schválila ho beze změn. 

Evropský parlament zaujal stanovisko odlišné a v tomto ohlednu přednesl hned několik 

změn. Zejména snížil lhůtu ze čtyř na tři měsíce. Dále pak přidal ustanovení, že po 

obdržení iniciativy přijme Komise organizátory na patřičné úrovni a následně 

zprostředkuje veřejné slyšení s Evropským parlamentem a dalšími institucemi Unie. I 

v tomto bodě byl Evropský parlament úspěšný a konečné znění nařízení [Evropský 

parlament a Rada 2011] obsahuje všechny připomínky Parlamentu. Opět můžeme vidět, 

že Parlament se snaží zlepšit pozici pro organizátory iniciativy z řad jednotlivců, jelikož 

se jim snaží vydobýt možnost být vyslyšeni na patřičné úrovni. Opět by se dalo 

předpokládat, že případní organizátoři z řad zájmových organizací či jiných 

právnických osob by byli schopni si toto zajistit sami, jelikož mají k dispozici řadu 

prostředků a kontaktů. 

7.2 Celkové zhodnocení legislativního procesu 

Tato práce je teoreticky ukotvená v přístupu víceúrovňového vládnutí, který 

akcentuje různé roviny, ve kterých se pohybují aktéři ovlivňující politický proces. 

Zároveň se tato práce opírá taktéž o předpoklady racionálního chování aktérů. 

Legislativní proces probíhající v Evropské unii je velmi komplexní a provázaný. 

Vstupuje do něj celá řada aktérů a mnoho z nich využívá také neformálních kanálů, jak 

výsledky tohoto procesu ovlivnit. Tato práce si nekladla za ambice stoprocentně odhalit 

zákulisí procesu přijímání nařízení o evropské občanské iniciativě. Vzhledem k řadě 

neformálních setkání, na nichž byly předjednány některé kroky a vzhledem k tomu, že 

řada materiálů (zejména z Rady, respektive jejich nižších úrovní COREPER a 

pracovních skupin) není veřejně dostupná, není stoprocentní analýza procesu možná. 
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Navzdory těmto limitům se podařilo odhalit základní postoje těch hlavních aktérů 

evropského legislativního procesu v zásadních otázkách nařízení o EOI.  

Rada do procesu vstoupila s téměř čtyřmi desítkami pozměňovacích návrhů 

k návrhu nařízení, který představila Komise. Je nutno mít na zřeteli, že řada z nich byla 

pouze administrativně-formálního charakteru. V zásadnějších otázkách se Radě podařilo 

prosadit ta opatření, která se v budoucnu budou úzce dotýkat členských států. Zejména 

se jednalo o stanovení pravidel pro sběr podpisů a jejich následnou kontrolu. V tomto 

bodě měla Rada téměř monopolní postavení, jelikož Parlament zjevně respektoval její 

pole působnosti a v těchto otázkách nepřidal své vlastní pozměňovací názory. Je tedy 

zjevné, že Rada postupovala v intencích racionálního aktéra, jelikož jakožto instituce 

zastupující vlády členských států, jejichž administrativní orgány se budou nuceny 

v případě přijetí nařízení potýkat s řadou úkonů, dbala na to, aby následný 

administrativní postup byl co nejjednodušší. S touto argumentací Rada v materiálech 

přímo operovala a své zájmy tak dala již v počátku procesu jasně najevo.  

Postoje zájmových organizací registrovaných Komisí byly zejména vyjádřeny 

v průběhu konzultační procedury, tedy ještě před formálním započetím legislativního 

procesu. V řadě otázek se organizace shodly, v některých se naopak rozcházely. 

Z analýzy jejich postojů vyplynulo, že i tyto organizace se chovají většinou racionálně. 

Protože je možné, že řada z nich bude v budoucnu stát za organizací nějaké občanské 

iniciativy. Zcela racionálně se tak snažily omezit byrokratické zatížení přípravy 

iniciativ, aby mohly tento nástroj, který bude sloužit i k prosazení jejich zájmů, 

jednodušeji využívat. Ačkoli Komise výsledky konzultací oficiálně vyhodnotila, postoje 

zájmových organizací se v předloženém návrhu nařízení nijak zásadně neodrazily. 

[Evropská komise 2010c]. Do dalšího procesu již organizace přímo zapojeny být 

nemohly, nicméně Evropský parlament je poměrně často konzultoval, a tak vliv těchto 

organizací na další proces nebyl nulový a existovala možnost, jak svůj názor mohly 

prosadit. Ve výsledném nařízení [Evropský parlament a Rada 2011] se názory 

zájmových organizací odrážejí spíše druhotně, v méně podstatných či obecných 

usneseních, případně se shodují s názory Evropského parlamentu, který má více 

nástrojů k tomu, aby postoj prosadil, a je pak obtížné určit, do jaké míry ovlivnily názor 

Parlamentu zájmové organizace a do jaké míry by Parlament tento názor zastával i bez 

jejich intervence. Neformálnost vlivu zájmových organizací se také projevila dávno 

před začátkem legislativního procesu. Byli to právě zástupci zájmových organizací, 
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kterým se podařilo prosadit ustanovení o občanské iniciativě do návrhu Ústavní 

smlouvy. Tato skutečnost ukazuje, že i přes zdánlivě nepříznivé podmínky ve 

formálních procesech, mají zájmové organizace nástroje, jak své zájmy do 

rozhodovacího procesu prosadit. 

Evropský parlament se postupem času stal respektovaným článkem politických 

procesů v Evropské unii a vyjednávání nařízení o EOI tomuto faktu také nasvědčuje. 

Evropský parlament vstoupil do vyjednávání jako první svým usnesením již v květnu 

roku 2009 [Evropský parlament 2009a]. V následujících měsících zůstal aktivním 

hráčem a na půdě Parlamentu se o návrhu podrobně a často diskutovalo. Zodpovědný 

Výbor pro ústavní záležitosti nakonec předložil zprávu čítající 204 pozměňovacích 

návrhů. Do závěrečné podoby nařízení [Evropský parlament a Rada 2011] se mu 

nakonec podařilo prosadit tři zásadní změny a dále pak řadu drobnějších úprav. Jednalo 

se zejména o podmínky nutné k registraci iniciativy na začátku celého procesu, 

ustanovení výboru organizátorů a požadavek, aby byli organizátoři po úspěšném 

sesbírání podpisů náležitě vyslechnuti Komisí a dalšími institucemi. Zcela zjevný je 

příklon Parlamentu na stranu organizátorů z řad jednotlivců. Všechna tato tři opatření 

vedou k posílení a usnadnění jejich pozice. Zejména se jedná o to, aby jejich iniciativa 

nepřišla vniveč pouze proto, že se organizátoři nedostatečně orientují v procesech 

bruselské byrokracie. Parlament, jakožto přímo volený orgán, se tak staví do pozice 

ochránce občanů. I tento postoj může být vnímán jako racionální, jelikož poslanci 

potřebují podporu veřejnosti ke svému znovuzvolení. Zároveň je nutno zdůraznit, že 

Parlament na sebe vzal i roli jakési další platformy pro širší vyjednávání, ve které dal 

prostor zástupcům jak národních parlamentů, tak zájmových organizací a dalším 

odborníkům. Tento postup ukazuje na jistou ambicióznost Parlamentu jako takového a 

je možné vnímat ho jako další sebevědomý krok k posílení pozice v legislativním 

procesu Evropské unie.  

Poněkud překvapivě oproti předpokladům vyřčených v úvodu této práce se do 

vyjednávacího procesu ohledně nařízení o EOI nezapojily národní parlamenty, 

respektive jejich velká většina. Tato skutečnost může být dána tím, že národní 

parlamenty mají další nástroje jak výsledek procesu ovlivnit a nemusejí tedy do něj 

vstupovat jako jeho přímí aktéři. V zásadě existují dva hlavní kanály, kterými se 

parlamenty mohou pokoušet proces ovlivnit. Jeden je plně formalizován, jedná se o 

cestu skrze vlastní vládu. Vzhledem k tomu, že vlády jsou odpovědné parlamentům, 
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promítá se parlamentní názor většinou také do pozice vlády, respektive pokud se do ní 

nepromítá, má parlament možnosti, jak na vládu tlačit, aby tuto pozici změnila a v Radě 

zastávala stanovisko, které je bližší názoru parlamentu. Druhým kanálem je pak cesta 

méně formální, a to skrze kontakty s Evropským parlamentem. V Evropském 

parlamentu sedí zástupci domácích politických stran, které jsou většinou zastoupeny i 

v národních parlamentech, a tak zde existuje určitá vazba. Zároveň výbory Evropského 

parlamentu v případě vyjednávání nařízení o EOI pozvaly zástupce národních 

parlamentů na společné jednání (viz kapitola 6). Národní parlamenty se tak účastní 

vyjednávacího procesu spíše z povzdálí, nicméně to neznamená, že by neměly žádný 

vliv na formulaci legislativního aktu. 
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Závěr 

Tato práce vycházela z přístupů víceúrovňového vládnutí a z předpokladů 

racionality aktérů. Jejím cílem bylo pomocí metody process tracing odhalit zájmy 

aktérů v legislativním procesu a jejich schopnosti tyto zájmy prosadit. Tato práce je 

jednopřípadovou studií a jako případ byl zvolen proces přijímání prováděcího nařízení 

k evropské občanské iniciativě. 

Evropský legislativní proces je velmi komplexní a vstupuje do něj celá řada 

aktérů z mnoha úrovní vládnutí. Tato práce se věnovala těm nejvýznamnějším z nich – 

Evropské komisi, Radě a Evropskému parlamentu, zájmovým organizacím a národním 

parlamentům. 

Předpoklady této práce, uvedené v kapitole 1.3 se z velké míry podařilo 

prokázat. Dvě zásadní instituce – Rada a Parlament se skutečně chovaly racionálně a 

následovaly své základní zájmy. V případě Rady šlo o zjednodušení postupů, se kterými 

se v budoucnu budou muset potýkat administrativy členských států. Rada předložila 

poměrně velké množství pozměňovacích návrhů, které se z největší části týkaly právě 

opatření, která určitým způsobem do budoucna zavazovala administrativní orgány 

členských států. Rada se tedy snažila zátěž na orgány členských států co nejvíce snížit.  

V případě Parlamentu byl viditelný příklon na stranu občanů, když se Parlament 

snažil vydobýt jim snadnější cestu, jak jako jednotlivci mohou iniciativu organizovat. 

Parlamentu se podařilo prosadit velké množství pozměňovacích návrhů, přičemž ty 

nejdůležitější z nich měly za cíl právě zjednodušení postupu pro organizátory z řad 

jednotlivců – jednalo se zejména o zajištění přístupu k evropským institucím, 

zjednodušenou komunikaci a stanovení základních kritérií nutných pro registraci 

iniciativy, což mělo zabránit případným pochybením organizátorů už v počátku. 

Parlament tedy z velké míry zastával zájmy občanů, což se z pohledu přímo volené 

instituce jeví jako racionální postup. Parlament se zároveň pokoušel organizovat další 

kola vyjednávání, kdy na jednání výborů zval jak zástupce NGOs, tak akademické 

odborníky. Tyto kroky můžeme hodnotit jako nárůst sebevědomí Parlamentu a další 

upevňování jeho pozice v legislativním procesu, jelikož se snaží působit jako platforma 

pro další aktéry a může pak vystupovat jako jejich neoficiální zástupce, což jeho pozici 

v procesu může posílit. 
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Zájmové organizace jakožto velmi heterogenní aktér měly různé zájmy, nicméně 

základní linie odpovídá předpokladům vyřčeným na začátku. Organizace se ve velké 

míře snažily celý proces organizování iniciativy zjednodušit tak, aby jako případní 

budoucí organizátoři měly k iniciativě snazší postup. Argumentovaly zejména ve 

prospěch odstranění zbytečných byrokratických bariér, které by proces neúměrně 

ztěžovaly. Ačkoli organizace své zájmy artikulovaly poměrně pregnantně již v počátku 

procesu – během konzultací, Komise jejich názory při tvorbě návrhu nařízení nebrala 

příliš v potaz. Ačkoli ve výsledném přijatém nařízení se jejich názory odrážejí poněkud 

více, než tomu bylo v prvním návrhu, je obtížné určit, jestli to bylo jejich přičiněním. 

Evropský parlament ve spoustě bodů zastával pozici obdobnou, a jakožto silnější hráč si 

ji dokázal lépe obhájit.  

Navzdory předpokladům se ve vyjednávání o EOI neprojevila pozice národních 

parlamentů. Oproti předpokladu, že se do procesu zapojí výrazněji, zůstaly stát 

parlamenty spíše v pozadí a většina z nich ani nevyužila možnost přímého zapojení se 

do konzultační procedury. Existuje více důvodů, proč k této situaci došlo. Parlamenty 

mají totiž řadu možností, jak výsledky legislativního procesu ovlivnit, aniž by do něj 

přímo vstoupily, je tedy možné, že právě z tohoto důvodu zůstaly formálně stát stranou. 

Parlamenty mohou ovlivňovat pozice vlád v Radě, jelikož vlády jsou politicky 

odpovědné právě parlamentům. Zároveň existuje úzká forma spolupráce mezi zástupci 

národních parlamentů a zástupci Evropského parlamentu. Evropský parlament dokonce 

zorganizoval společnou schůzi dvou svých výborů a zástupců národních parlamentů. 

Nicméně předpoklad, že se parlamenty budou vyjednávání účastnit přímo, se nepotvrdil. 

Je nutné zdůraznit, že evropský legislativní proces je velmi komplexní a ne 

všechna jednání a schůzky jsou veřejné. Evropské instituce se snaží dbát na 

transparentnost legislativního procesu, a tak je velké množství materiálů veřejně 

dostupných, nicméně mezi institucemi existují jisté rozdíly. Evropský parlament je 

z hlediska poskytování dokumentů mnohem otevřenější než Rada. Dostupné jsou nejen 

všechny parlamentní návrhy zpráv, výsledky hlasování a pozměňovací návrhy, ale také 

zápis z jednání výborů, a dokonce jejich audiovizuální nahrávky. Naproti tomu 

materiály z jednání Rady jsou skromnější. K materiálům z nižších než ministerských 

úrovní je téměř nemožné se dostat a jednání Rady, na nichž neprobíhá hlasování, jsou 

neveřejná. Navíc se uskutečňuje celá řada neformálních jednání jak mezi zástupci 

institucí, tak se zástupci různých zájmových organizací a vnějších aktérů. To vše činí 
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evropský legislativní proces poměrně těžko čitelným. I v případě evropské občanské 

iniciativy bylo nakonec kompromisního návrhu dosaženo na trojstranném setkání 

zástupců Evropské komise, Rady a Evropského parlamentu, ze kterého neexistují 

záznamy. Ukazuje to na jistý problém celého evropského legislativního procesu, který 

se na jednu stranu snaží být co nejvíce transparentní, alespoň to instituce veřejně 

proklamují, na druhou stranu se však v zájmu jeho zrychlení uchylují k neformálním 

jednáním, která jsou před veřejností uzavřená. Ačkoli se jednalo o návrh, který 

rozšiřoval politická občanská práva občanů a u něhož by se dala očekávat 

transparentnost především, přesto byly některé kroky v procesu provedeny ne příliš 

transparentně (např. uzavřené trojstranné jednání 6. prosince 2010). Pokud by takovýto 

přístup do budoucna převážil, mohlo by to ohrozit legitimitu výstupů legislativního 

procesu a Evropská unie by se mohla potýkat s hlubšími problémy důvěry svých 

občanů. 

Jsem si vědom toho, že vzhledem k neúplné průhlednosti legislativního procesu 

je možné, že analýze unikly některé zájmy některých aktérů, které nebyly veřejně 

prezentovány a že výsledek legislativního procesu a přijaté nařízení mohly být 

ovlivněny i jinými faktory, než o kterých tato práce pojednávala. Zároveň je nutné 

zdůraznit, že se jednalo o jednopřípadovou studii jednoho konkrétního návrhu 

v evropském legislativním procesu, proto je možnost zobecnění závěrů této práce a 

jejich vztáhnutí na evropský legislativní proces obecně poněkud omezená. 

Přes všechny tyto překážky, se kterými se tato práce musela potýkat, se podařilo 

v základní linii potvrdit původní předpoklady – tedy že do procesu vstupuje řada aktérů 

z různých úrovní, kteří mají své vlastní zájmy postavené na racionálním uvažování, jež 

se snaží v legislativním procesu prosadit. 
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Summary 

This thesis named Legislative Process in the European Union: European 

Citizens’ Initiative aims to analyse the positions of various actors in the legislative 

process. The thesis is embedded in the multi-level governance approach as well as in the 

rational choice theory. The presumption of this thesis was that higher number of actors 

will try to influence the outcome of the legislative process of adopting a regulation 

about the citizens’ initiative. And that these actors will have different interests, based on 

their rational choice, which they will try to push through.  

The thesis uses the method of process tracing in order to discover the legislative 

process – the bargaining and negotiations. It managed to confirm the presumption 

almost in all of its aspects. The main actors who are involved in the process are 

European Commission, European Parliament, the Council, interest organisations and the 

national parliaments. The negotiation process was very complex and in many aspects 

informal, however even the formal parts confirms the presumptions.  

Negotiations started in autumn 2009 when the Commission issued a Green 

paper, which started the consultation procedure. Many NGOs sent their opinions to the 

Commission - this thesis deals with the position of the registered organisations (47 

organisations). As it was very heterogeneous group, in many questions they did not 

share the opinion. However in other questions the outcomes were clear, the 

organisations followed their rational interests – as it might be them, who will in the 

future use the citizens’ initiative to push through their ideas. That’s why in most cases 

the NGOs wanted the process to be as easy as possible and they tried to remove 

unnecessary bureaucratic barriers. Commission however did not take into account their 

positions and in most questions the final draft of the regulation ignored the position of 

the NGOs. The final regulation was a bit closer to the position of the NGOs, which 

however can be caused by the fact, that the European Parliament shared the same 

position. 

On 31
st
 March 2010 the Commission sent the draft regulation to the key players 

of the legislative process – the EP and the Council. First took its position the Council. 

And again we could see the rationality in its amendments. Most of them targeted the 

parts of the regulation which deals with the administrative steps which should be done 

by the authorities of the member states. As the Council represents the governments of 
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the member states it is clearly visible, that the governments tried to do as much as 

possible in order to avoid excessive work for their administration. The Council was 

more successful than the NGOs and also in the final regulation many of its amendments 

were adopted. 

Last big player, the European Parliament, entered the process in spring 2010, 

however the main negotiations in the EP took place in the autumn 2010. The 

responsible committee was the AFCO. It held several meetings, inviting many guests 

and it made a draft in which the Parliament expressed its position. This draft was not 

adopted by the plenary session of the EP, because on 6
th

 December 2010 the informal 

meeting between the Commission, the Council and the EP took place and a compromise 

version of the regulation was prepared. However the Parliament was very successful 

and in many important questions it managed to push through its amendments. The main 

position was clear – it tried to defend the position of organisers from the regular 

citizens. It wanted them to be officially heard by the Commission, it suggested a 

creation of a board of organisers to easily communicate with them and it set a set of 

requirements which need to be met in order to register the initiative. All these steps help 

the individuals to conduct an initiative. And that’s a sign of rational behaviour, as the 

Parliament is directly elected and it needs to gain a support of individual citizens. 

A bit surprising was the position of national parliaments. It was expected, that 

they would take greater part in the negotiations. However only few of them sent their 

position papers in the consultation procedure and they did not shared many documents 

even through the database IPEX. This can be explained as a lack of interest or that the 

parliaments have different ways then direct how to influence the outcome of the 

legislative process – for example through their governments in the Council or via the 

informal meeting with the EP Committees. These findings are however only speculative 

and further research must be done in order to discover the real reason. 
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Vymezení tématu 

Ve své práci se budu zabývat problematikou legislativního procesu v Evropské 

unii, která bude analyzována na základě evropské občanské iniciativy. Legislativní 

dopady rozhodnutí provedených na úrovni Evropského společenství jsou v současnosti 

z velké části přímo závazné pro členské státy a mají tak citelný dopad na životy 

jednotlivých občanů. Evropská unie v průběhu svého vývoje prošla mnoha stadii, se 

kterými se měnil také rozhodovací a legislativní proces. Z původně převážně 

mezivládní organizace, kde konečné rozhodnutí záviselo na stanovisku Rady (tedy 

zástupců členských vlád), se Unie vyvinula ve společenství, které vykazuje silné 

nadnárodní prvky a Rada ztratila ve valné většině rozhodnutí svůj monopol. Ruku 

v ruce s prohlubováním integrace došlo totiž k výraznému posílení třetího hráče 

v legislativním procesu – Evropského parlamentu. Ten se z původně poradního, 

druhotně jmenovaného orgánu, stal právoplatným aktérem v legislativním procesu. Jeho 

legitimita byla posílena přímou volbou všemi oprávněnými voliči Evropské unie a 

rozhodovací mechanizmy se od konzultací přesunuly přes spolupráci až ke 

spolurozhodování (dnes nazývaného jako řádný legislativní postup). K původní dvojici 

legislativního procesu se tedy přidal třetí aktér, který se postupným zvyšováním 

pravomocí posunul do pozice třetího hrotu pomyslného institucionálního trojúhelníku.  

Spolu s touto formální trojicí legislativního procesu (tedy Evropská komise, 

Evropský parlament a Rada Evropské unie) do něj začali pronikat i další aktéři. Ve 

formalizované rovině se jedná především o subnacionální jednotky – tedy regiony 

členských států, které vystupují jako aktéři (byť v omezené míře) v institucionalizované 

podobě Výboru regionů, který má v legislativním procesu poradní funkci. Stejnou 

funkci zastává také Hospodářský a sociální výbor. Dalšími aktéry, kteří ovlivňují 

legislativní proces Unie, jsou zástupci rozličných zájmových organizací. V Bruselu je 

přímo zastoupeno množství nevládních organizací a další organizace do unijní 

metropole pravidelně vysílají své zástupce. Novou roli v legislativním procesu zastávají 

také parlamenty členských zemí Unie, respektive jejich jednotlivé komory. Lisabonská 

smlouva zavádí nově takzvaný mechanizmus včasného varování, kterým mají 

parlamenty možnost obracet se na Komisi v případě, že dle jejich názoru došlo 

k narušení principu subsidiarity. Parlamenty využívají také několik svých vlastních 
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institucí, které nejsou v primárních unijních smlouvách zmíněny, jedná se především o 

COSAC – tedy shromáždění zástupců z výborů pro evropské záležitosti.  

Vzhledem k velkému množství aktérů, kteří ve větší či menší míře vstupují do 

evropského rozhodovacího procesu a spoluutvářejí jeho výstupy, je zřejmé, že formální 

legislativní trojka není jediná, jejíž zájmy se odrážejí v koncovém výsledku celého 

procesu. Tento trojúhelník stojí nepochybně v centru legislativního procesu, nicméně 

všechny tři jeho vrcholy jsou obklopeny řadou aktérů, kteří se snaží výstupy ovlivnit. 

Jednání těchto aktérů se mnohdy překrývá a celý proces se tak stává poněkud 

nepřehledným. 

Snahy o větší transparentnost a přiblížení rozhodování v Evropské unii blíže 

občanům vedly k celé řadě kroků, ale mezi stěžejní můžeme nepochybně zařadit 

evropskou občanskou iniciativu. Tato forma zapojení občanů do chodu Unie je 

zavedena Smlouvou o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy, která vstoupila 

v platnost 1. prosince 2009. Tato úprava ovšem upravuje pouze základní rámec, který 

stanovuje, že se iniciativa zavádí, konkrétní prováděcí ustanovení chybí. Po vstoupení 

smlouvy v platnost tedy bylo nutné, aby Evropská unie toto konkrétní chybějící opatření 

přijala. Po důkladném vyjednávání se tak stalo a 11. března 2011 vstoupilo v platnost 

nařízení Parlamentu a Rady o občanské iniciativě 211/2011 s účinností od 1. dubna 

2012. 

Cíle práce 

Cílem této práce bude analýza legislativního procesu na příkladu nařízení o 

evropské občanské iniciativě. Ústředním bodem bude postoj dvou hráčů formálního 

legislativního procesu, těch nepochybně nejsilnějších, tedy Rady a Parlamentu. 

Z principu svého složení i postavení zastávají tyto instituce poměrně odlišné postoje. 

Cílem bude zjistit, jak tomu bylo v případě evropské občanské iniciativy a odpovědět na 

otázku proč instituce tyto případné odlišné pozice zaujaly. Nutná bude analýza pozic 

dalších silných hráčů v tomto procesu – především nevládních organizací (téměř 120 se 

jich vyjádřilo k podobě prováděcího nařízení
29

, vzhledem k předpokladu, že většina 

NGO zaujala podobný postoj, budu pracovat s pozicí neziskového sektoru jako 

                                                 
29

 http://www.citizens-initiative.eu/?page_id=2 
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takového. V případě, že se vyskytne několik typů postoje, rozdělím NGO do skupin 

podle něho) a národních parlamentů.  

Základní otázkou výzkumu tedy bude, jestli zaujaly dvě klíčové instituce 

rozdílné pozice a pokud ano, tak proč, v čem se jejich pozice lišily a která z institucí 

nakonec dokázala prosadit více ze svých připomínek. Práce, vycházející z racionálního 

chování aktérů, předpokládá, že Rada, hájící z principu zájmy členských států, bude 

zastávat tvrdší a více regulativní přístup k iniciativě, jelikož jsou to členské státy, které 

ve výsledku budou muset na petiční akce dohlížet a kontrolovat jejich správnost, 

racionální rozhodnutí je tedy vede k většímu omezení a formalizaci požadavků, které 

musí iniciativa splnit. Parlament na druhou stranu, jakožto přímo volený orgán, který se 

nutně musí opírat o voliče, se snaží o co největší zapojení občanů, jelikož tak racionálně 

kalkuluje s pozitivním ohlasem u voličů, kteří požadují více prvků přímé demokracie, a 

tedy plusovými politickými body. Vedlejší výzkumný cíl se pak bude týkat zájmů 

ostatních aktérů pohybujících se v legislativním procesu. Snahou bude zjistit postoje 

ostatních aktérů a jejich schopnosti tyto postoje prosadit v závěrečném výstupu 

legislativního procesu. 

Vzhledem k většímu množství různých aktérů se jeví jako nejvhodnější 

teoretický rámec víceúrovňového vládnutí. Tento koncept vychází z komparativní 

politologie a na Evropskou unii nepohlíží jako na organizaci sui generis, ale více jako 

na domácí politický systém, který je pak možné zkoumat podobnými metodami, jako 

vnitrostátní procesy. Zapojení mnoha vrstev aktérů do rozhodovacího procesu pak 

umožňuje hlubší analýzu a snižuje možnost, že by byl opomenut významný hráč. 

Zároveň některé studie pracující s konceptem víceúrovňového vládnutí nezavrhují 

racionalitu volby aktérů. Woll a Jacquot ve svém článku akcentují důležitost racionality 

aktéra, ale zároveň se snaží vyhnout „pádu do pasti omezenosti předpokladů racionální 

volby“ [Woll & Jacquot 2010: 110]. Propojitelnost racionality aktérů a přístupu 

víceúrovňového vládnutí je tak nejvhodnějším teoretickým rámcem pro tuto práci. 

Metoda práce 

V práci bude využita jednopřípadová studie. Jako případ bude zvolen proces 

schvalování nařízení Rady a Parlamentu o evropské iniciativně, což je jednak časově 

omezené období a zároveň tematicky dostatečně ohraničený případ, a splňuje tedy 
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podmínky, které jsou nutným předpokladem pro kvalitní případovou studii. [Drulák 

2008: 32-33] K výběru evropské občanské iniciativy došlo z několika důvodů. Jedná se 

o proces, který se rozběhl až po přijetí Lisabonské smlouvy, probíhá tedy podle 

nejnovějších a platných postupů. Zároveň proces již skončil a je tedy možné považovat 

ho za uzavřený. Za třetí se jedná o poměrně přelomový návrh, který vzbudil velkou 

pozornost zejména mezi nevládními organizacemi a poskytuje tak množství podnětů pro 

následný výzkum. Schválení této iniciativy také poukazuje na určitý posun, nebo 

alespoň snahu o posun, směrem k občanovi, což je stěžejním bodem v boji s tzv. 

„demokratickým deficitem“ a odcizením se občanům. Všechny tyto faktory vedly 

k tomu, proč se předmětem případové studie zkoumající legislativní proces stal právě 

návrh občanské iniciativy. 

Metoda, se kterou bude práce pracovat je process tracing. Jeví se jako 

nejvhodnější pro podrobné zkoumání rozhodovacího procesu. Jak uvádí Drulák: 

„rozbor procesu je stále oblíbenější a rozšířenější technikou pro detailní prozkoumání 

pozorovatelných jevů příčinného mechanismu v individuálním případu či v malém počtu 

případů. (…) je jedním z prostředku, jak lepe poznat mechanismus, který stojí za 

vznikem a chováním určitého pozorovatelného jevu.“ [Drulák 2008: 44] 

Nezávislou proměnnou budou počáteční postoje jednotlivých aktérů v 

legislativním procesu (tedy Evropské komise, Rady EU, Evropského parlamentu, NGOs 

a národních parlamentů). Závislou proměnnou pak konečný výstup legislativního 

procesu – jeho konečné znění. Vzhledem k využité metodě, tedy process tracing, nejsou 

tyto dvě proměnné jediným sledovaným jevem, výzkumu je třeba podrobit celý 

intervenující příčinný proces vyskytující se právě mezi těmito dvěma proměnnými, a to 

detailním zkoumáním změn postojů jednotlivých aktérů, vyjadřování jejich pozic a 

vzájemné komunikace, ke které dochází mezi aktéry v průběhu legislativního procesu. 

Operacionalizace postojů bude vycházet z  oficiálních dokumentů (jednání výborů, 

plenární zasedání, názory Rady atp.) dostupných jednak v obecných databázích (eur-lex, 

prelex…) a také v archivu institucí. Zájem nevládních organizací bude 

operacionalizován pomocí veřejně dostupných informací z databází dokumentů a také 

s pomocí dotazníků zaslaných do příslušných organizací. Základními otázkami 

v dotazníku budou: jaké byly připomínky organizace směrem k oficiálním institucím na 

legislativní návrh občanské iniciativy, jaké prostředky organizace využila k prosazení 

svých záměrů a jestli vnímají výsledný návrh jako úspěch. 
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Rozbor literatury 

Rozhodovacímu procesu v Evropské unii se věnuje velké množství publikací, 

především pak odborných článků. Rozebírají jednak postavení jednotlivých institucí 

v procesu a jejich vnitřní chod– např. [Torsten & Steunenberg 2004] a [Hix, Noury & 

Roland 2007] se věnují Evropskému parlamentu či [Häge 2007] ] Radě EU. Další autoři 

se pak zabývají vztahy mezi Radou a Parlamentem [König, T. et al. 2007] a 

pochopitelně také legislativním procesem celkově – např. [Crombez 1996], [Golub 

1999] či [Tsebelis & Garrett 2000]. Děl věnujících se této problematice je samozřejmě 

mnohem více, než zde uvedený výběr. Vzhledem k tomu, že moje práce bude pracovat 

s případem evropské občanské iniciativy, která je fenoménem poměrně novým, je 

dostupnost odborné literatury k tomuto tématu ještě poměrně omezená, což však 

neznamená, že neexistuje vůbec. Naopak je výhodou, že vzhledem k nedávnému datu 

přijetí, jsou všechny dostupné práce aktuální. Většinou se nejedná o články 

v recenzovaných akademických časopisech, ale o práce typu working-paper či position-

paper pro různé konference a podobně. Vzhledem k aktuálnosti tématu však očekávám, 

že prací na toto téma bude v dohledné době přibývat. Existuje také internetová stránka 

(http://www.citizens-initiative.eu), která sdružuje různé nevládní organizace ve věci 

občanské iniciativy. Nejenže shromažďuje dostupné materiály o tématu (včetně 

zmiňovaných odborných článků), ale také se vyjadřuje k aktuálnímu dění a koordinuje 

kroky ostatních nevládních organizací. 

Podobné problematice se ve své práci věnovala také Sonja Bekker z Tilburské 

univerzity. Ta na konferenci v září 2012 prezentovala svůj výzkum týkající se rolí 

evropských institucí a třetích aktérů v evropském legislativním procesu. Jako případ 

ovšem nezvolila evropskou občanskou iniciativu, ale koncept „flexicurity“. [Bekker 

2012] 

Osnova 

 

1. Pravidla legislativního procesu 

2. Evropská občanská iniciativa 

3. Postoj Rady 
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