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Od 1. dubna 2012 lze předkládat v EU tzv. občanskou iniciativu. Prostřednictvím evropské
občanské iniciativy může skupina občanů čítající alespoň jeden milion osob, v níž jsou
zastoupeni občané EU z alespoň z jedné čtvrtiny členských států, vyzvat Evropskou komisi,
aby předložila návrh legislativního aktu v oblasti, ve které jí to její pravomoci umožňují.
Organizátoři občanské iniciativy, kteří ustaví výbor občanů složený nejméně ze sedmi občanů
EU s bydlištěm nejméně v sedmi různých členských státech, mají jeden rok po registraci
iniciativy na to, aby shromáždili nezbytný počet prohlášení o podpoře. Vše má probíhat online.
Počet prohlášení o podpoře musí být potvrzen příslušnými orgány členských států. Komise má
tři měsíce na posouzení iniciativy a na rozhodnutí o dalším postupu. Pokud bude občanská
iniciativa vyhodnocena jako „zneužívající, bezdůvodná nebo šikanózní“ či v rozporu s unijními
hodnotami, bude odmítnuta. Evropská občanská iniciativa byla zavedena Lisabonskou
smlouvou a její pravidla jsou upravena v nařízení č. 211/2011 Evropského parlamentu a Rady
ze dne 16. února 2011. V současné době se mluví o přípravě celé řady občanských iniciativ
týkajících se např. zakotvení lidského práva na vodu a kanalizaci do evropské legislativy
v souvislosti s privatizací čističek odpadních vod (Evropská odborová konfederace), legalizace
manželství gayů a lesbiček ve všech zemích EU, zavedení daně z finančních transakcí (druhá
nejpočetnější frakce S&D v Evropském parlamentu) či odklon od jaderné energie (zmiňováno
rakouským kancléřem Wernerem Faymannem). Ve většině zmiňovaných oblastí je
kompetence Unie minimálně sporná, teprve praxe tedy ukáže jak bude s takovými občanskými
iniciativami naloženo. V počáteční fázi může být tedy evropská občanská iniciativa vnímána
především jako instrument pro přilákání pozornosti veřejnosti.

EVROPSKÁ KOMISE PŘEDLOŽILA ACTA EVROPSKÉMU SOUDNÍMU DVORU K POSOUZENÍ

Dle informace komisaře pro obchod Karla de Guchta postoupila Evropská komise 4. dubna
2012 Obchodní dohodu proti padělatelství (ACTA) k posouzení Evropskému soudnímu dvoru.
Tímto Evropská komise reaguje na protesty a výrazné obavy obyvatelstva napříč EU ale i
Evropského parlamentu ohledně souladu ACTA se základními právy. Předložení ACTA
Evropskému soudnímu dvoru bylo rozhodnuto kolegiem Evropské komise již 22. února t.r.
Evropský soudní dvůr má detailně posoudit, zda je ACTA v souladu se Smlouvami EU
(především s Listinou základních práv EU) a to především v dílčích oblastech jako svoboda
projevu, ochrana osobních dat, majetkové právo či duševní vlastnictví. ACTA je vícestranná
mezinárodní obchodní dohoda s trestněprávními prvky, jejímž účelem je vytvoření
mezinárodního systému pro uplatňování práv duševního vlastnictví. ACTA by vytvořila nový
mezinárodní rámec, k němuž mohou jednotlivé státy přistupovat, a vytvořila by vlastní orgány
mimo existující mezinárodní instituce jako jsou Světová obchodní organizace a Světová
organizace duševního vlastnictví a Organizace spojených národů. Navrhovatelé ji označují za
odpověď na růst globálního obchodu s padělaným zbožím a nelegálně šířenými autorsky
chráněnými díly. Záběr ACTA je velmi široký, zahrnuje jak padělání hmotného zboží (značkové
oblečení, hudební a filmové nosiče, léky), tak i internetové distribuční a informační
technologie. ACTA byla zatím podepsána osmi státy. Dohoda je otevřena k podpisu do května
2013 a nabude účinnosti, jakmile uloží šestá země listinu o ratifikaci nebo o přistoupení u
depozitáře. Rada EU odsouhlasila dohodu ACTA dne 16. prosince 2011. Protože dohoda počítá
i s trestněprávními represemi, budou ji muset v případě schválení Evropským parlamentem
ratifikovat i jednotlivé členské státy. V Evropském parlamentu má být ACTA projednávána
na červnovém plenárním zasedání, v současné době existuje velmi silná opozice proti této
verzi dohody proti padělatelství.

APRÍLOVÝ ŽERT

Minulý týden jsem zde informovala o stěhování Výboru regionů a Evropského hospodářského
a sociálního výboru do příhraničního belgického městečka Comines-Warneton. Jednalo se o
neodhalený aprílový žert připravený autory newsletteru Evropského parlamentu. Informace o
stěhování těchto dvou poradních institucí EU je tedy nepravdivá.

