SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
11. FUNKČNÍ OBDOBÍ
309.
USNESENÍ SENÁTU
z 11. schůze, konané dne 6. prosince 2017
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě
/senátní tisk č. N 68/11/
Senát

I.
1.

zdůrazňuje,
že evropská občanská iniciativa představuje jedinečný, významný a inovativní
nástroj participativní demokracie, jenž dává občanům EU výjimečnou
příležitost aktivně přispět do demokratické diskuze a ovlivnit proces tvorby
právních aktů v EU;

2.

vítá
snahu Komise identifikovat a ve spolupráci se zainteresovanými subjekty,
zejména občanskou společností, Evropským parlamentem a dalšími, odstranit
některé zjevné nedostatky stávající podoby tohoto nástroje;

3.

oceňuje,
že základní parametry evropské občanské iniciativy z hlediska potřebného
počtu podporovatelů zůstaly ponechány beze změn, jelikož toto nastavení
Senát pokládá za vyvážené, v souladu s rámcem stávajícího primárního práva
EU a nutné pro formulaci a nalezení širokého konsenzu pro takový druh témat,
která mají unijní rozměr;

4.

vyjadřuje lítost
nad vysokým počtem iniciativ, které Komise doposud odmítla zaregistrovat;

5.

je přesvědčen,
že důvodem omezeného dopadu institutu evropské občanské iniciativy je
neochota Komise předkládat na základě iniciativy podpořené stanoveným
počtem podpisů návrhy právních aktů, pokud iniciativa neodpovídá politice
Komise; přímým důsledkem je ztráta zájmu evropské veřejnosti o tento
nástroj;

II.

6.

vyjadřuje politování
nad tím, že ani nově navrhované nařízení o evropské občanské iniciativě
neukládá Komisi povinnost předložit návrh právního aktu, který by naplňoval
cíle iniciativy;

7.

vnímá negativně
absenci opravného prostředku, který by organizátoři mohli použít
k přezkoumání rozhodnutí Komise v případě, že nepředloží návrh právního
aktu vyplývajícího z iniciativy podpořené stanoveným počtem podpisů; takový
opravný prostředek je možné použít výhradně v případě rozhodnutí Komise
o odmítnutí registrace iniciativy, tedy na začátku celého procesu;

8.

považuje proto za nezbytné
v procesu posuzování iniciativy Komisí zvážit úlohu Evropského parlamentu,
neboť je jedinou institucí, jejíž členové jsou voleni přímo občany EU;

9.

je toho názoru,
že v případě, kdy Komise nepředloží ve lhůtě 12 měsíců návrh právního aktu
vyplývající z iniciativy podpořené stanoveným počtem podpisů, měli by mít
organizátoři iniciativy možnost obrátit se na Evropský parlament s žádostí,
aby po zvážení konkrétní iniciativy uplatnil v souladu s článkem 225 Smlouvy
o fungování Evropské unie právo žádat Komisi o předložení příslušného
návrhu právního aktu;

10.

podporuje
zachování stávající věkové hranice pro podpis iniciativy odpovídající národní
úpravě hranice volebního práva do Evropského parlamentu;

11.

navrhuje
upřesnit postup pro kontrolu podpisů na náhodně vybraném vzorku dle čl. 12
odst. 4 návrhu nařízení;

12.

považuje za nežádoucí,
aby se novým návrhem nařízení v čl. 24 (Přezkum) prodloužila doba podávání
zprávy o uplatňování tohoto nařízení ze tří na pět let;

1. žádá vládu,
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení,
a o dalším vývoji projednávání, a to v okamžiku dosažení politické shody
potřebného počtu členských států na hlavních prvcích návrhu, nebo již
předtím, pokud by se výsledky projednávání v Radě začaly výrazně odchylovat
od postoje České republiky vyjádřeného v rámcové pozici vlády;
2. pověřuje
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.

Milan Štěch v. r.
předseda Senátu

Michael Canov v. r.
ověřovatel Senátu

