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PRAVICA DO PETICIJE

Od začetka veljavnosti maastrichtske pogodbe ima vsak državljan Evropske unije pravico,
da na Evropski parlament naslovi peticijo v obliki pritožbe ali zahteve glede zadeve, ki je
v pristojnosti Evropske unije. Odbor za peticije Evropskega parlamenta peticije pregleda,
odloči o njihovi dopustnosti ter je zadolžen za njihovo obravnavo.

PRAVNA PODLAGA

Člena 20 in 227 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in člen 44 Listine EU o temeljnih
pravicah.

CILJI

Pravica do peticije je bila uvedena z namenom, da bi lahko evropski državljani in osebe
s prebivališčem v Evropski uniji na enostaven način naslavljali zahteve ali pritožbe na institucije
Unije.

DOSEŽKI

A. Načela (člen 227 PDEU)
1. Kdo ima pravico do naslavljanja peticij?
Vsak državljan ali državljanka Evropske unije in vsaka fizična ali pravna oseba s prebivališčem
ali statutarnim sedežem v eni od držav članic ima pravico do peticije, ki jo lahko uveljavlja
samostojno ali skupaj z drugimi upravičenci.
2. Področje uporabe
Peticije so dopustne, če se nanašajo na vprašanja, ki sodijo na področje delovanja Evropske
unije in ki vlagatelja neposredno zadevajo. Drugi pogoj se razlaga precej široko.
B. Postopek
Postopek za obravnavanje peticij je opredeljen v členih 215 do 218 in Prilogi VI(XX) Poslovnika
Parlamenta, kjer je zanj določen pristojni parlamentarni odbor, Odbor za peticije.
1. Formalna dopustnost
Peticije morajo vsebovati ime, državljanstvo in naslov vseh predlagateljev peticije in biti
napisane v enem od uradnih jezikov EU. Vložijo se lahko v papirni obliki po pošti ali
v elektronski obliki prek portala EP za peticije.
2. Vsebinska dopustnost
Peticije, ki izpolnjujejo omenjene pogoje, se posredujejo Odboru za peticije, ki najprej odloči,
ali je peticija dopustna. V ta namen preveri, ali zadeva sodi na področje dejavnosti Evropske
unije. Če ugotovi, da ne, je peticija nedopustna. Vlagatelj peticije je obveščen o odločitvi in
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razlogih zanjo. Vlagateljem se pogosto predlaga, naj se obrnejo na druge nacionalne, evropske
ali mednarodne organe. Analiza statističnih podatkov o peticijah kaže, da je glavni razlog za to,
da so peticije razglašene za nedopustne, dejstvo, da vlagatelji ne razlikujejo med pristojnostmi
EU in držav članic, prav tako pa niso seznanjeni s pristojnostmi EU in Sveta Evrope ter
možnostmi za ukrepanje in pravnimi sredstvi.
Obravnava peticij
Odbor za peticije običajno zaprosi Evropsko komisijo za ustrezne informacije ali za
mnenje o vprašanjih, ki jih zastavlja vlagatelj peticije. Včasih se posvetuje tudi z drugimi
parlamentarnimi odbori, zlasti kadar je namen peticije sprememba veljavne zakonodaje. Odbor
za peticije lahko tudi organizira predstavitve (v sedanjem mandatu so bile organizirane
predstavitve o evropski državljanski pobudi, pravici do peticije, invalidnosti, členu 51 Listine
EU o temeljnih pravicah, preglednosti in svobodi obveščanja, državljanstvu EU ter prostem
gibanju) ali svoje člane napoti na misije za ugotavljanje dejstev (v sedanjem mandatu so bile
organizirane tri misije, v Združenem kraljestvu, Španiji in na Slovaškem). Ko je zbranih dovolj
podatkov, se peticija uvrsti na dnevni red seje Odbora za peticije, na katero so povabljeni
vlagatelj peticije, Evropska komisija in predstavniki držav članic. Vlagatelj peticije na tej seji
predstavi peticijo, Komisija ustno izrazi svoje mnenje in komentira svoj pisni odgovor na
vprašanja, zastavljena v peticiji, poleg tega besedo dobijo tudi navzoči predstavniki držav članic,
če to želijo. Člani Odbora za peticije imajo nato priložnost zastaviti vprašanja predstavniku
Evropske komisije in vlagatelju peticije.
3. Nadaljnji ukrepi
Nadaljnji ukrepi so odvisni od narave zadeve:
— Če se peticija nanaša na konkreten primer, ki zahteva posebno pozornost, se lahko odbor

obrne na pristojne institucije ali organe ali ukrepa prek stalnega predstavništva države
članice, ki jo vprašanje zadeva.

— Če se peticija nanaša na zadevo splošnega pomena, lahko Komisija v primeru, da ugotovi
kršitev prava EU, sproži postopek za ugotavljanje kršitev. V tem primeru lahko o zadevi
razsodi Sodišče Evropske unije, vlagatelj peticije pa se lahko nato sklicuje na sodbo.

— Posledica peticije je lahko politična pobuda Parlamenta ali Komisije.

Vlagatelj peticije v vsakem primeru prejme odgovor, v katerem so opisani rezultati sprejetih
ukrepov.
C. Letno poročilo o dejavnostih
Letno poročilo za leto 2015 je pripravila Ángela Vallina (GUE/NGL, Španija), sprejeto pa
je bilo na plenarnem zasedanju 15. decembra 2016. Poročilo poudarja, da so peticije ključni
element participativne demokracije in omogočajo odkrivanje vrzeli in kršitev pri uporabi in
prenosu prava EU v državah članicah. Parlament ugotavlja, da so številne peticije vodile do
zakonodajnih ali političnih ukrepov, primerov v okviru sistema EU Pilot, predhodnih odločitev
Sodišča ali postopkov za ugotavljanje kršitev, in poziva Komisijo, naj prevzame bolj proaktivno
vlogo pri zagotavljanju učinkovite uporabe prava EU in Listine EU o temeljnih pravicah. Poziva
tudi k večji preglednosti, kadar Komisija ukrepa proti državam članicam zaradi morebitnih
kršitev prava Unije, zlasti če začne ukrepati na podlagi peticij. Leta 2015 je bil odbor za peticije
zlasti dejaven na področju temeljnih pravic (invalidnost, pravice otrok, diskriminacija, manjšine,
dostop do sodnega varstva), okolja in dobrobiti živali, notranjega trga, odnosov med delodajalci
in delojemalci, migracij, trgovinskih sporazumov, javnega zdravja, hipotekarne zakonodaje in
tveganih finančnih instrumentov v Španiji. Med instrumenti, ki zagotavljajo, da se vprašanja,
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ki jih v peticijah zastavijo državljani, obravnavajo in rešijo, so navedene misije za ugotavljanje
dejstev, javne predstavitve, portal, prek katerega se lahko vložijo peticije, in mreža SOLVIT
ter sodelovanje in dialog z nacionalnimi parlamenti ter organi – zlasti z evropskim varuhom
človekovih pravic.

Število peticij, ki jih letno prejme Parlament

Parlamentarno leto Skupaj[1] Dopustne Nedopustne
2005 1032 628 318
2006 1021 667 354
2007 1506 980 526
2008 1849 — —
2009 1924 1108 816
2010 1746 988 667
2011 2091 998 416
2012 2322 1406 580
2013 2891 1844 1047
2014 2715 1630 1083
2015 1431 943 483

Glavne teme peticij

2015 2014
Predmet
urejanja Število peticij % Predmet

urejanja Število peticij %

Okolje 174 9,2 Pravosodje 300 8,3
Pravosodje 142 7,5 Okolje 284 7,8
Notranji trg 139 7,3 Notranji trg 266 7,3
Temeljne
pravice 84 4,4 Temeljne

pravice 208 5,7

Promet 84 4,4 Zdravje 173 4,8

Zdravje 78 4,1 Socialne
zadeve 158 4,4

Zaposlovanje 74 3,9 Promet 117 3,2
Socialne
zadeve 60 3,2 Izobraževanje

in kultura 113 3,1

Izobraževanje
in kultura 57 3,0 Zaposlovanje 108 3,0

Premoženje in
vračanje 32 1,7 Premoženje in

vračanje 55 1,5

Drugo 974 51,3 Drugo 1844 50,9

Število peticij glede na državo

2015 2014
Država Število peticij % Država Število peticij %
Evropska unija 491 29,7 Evropska unija 908 28,9

[1]Vsota dopustnih in nedopustnih peticij včasih ni enaka številu predloženih peticij, saj za nekatere peticije morda še ni sprejeta odločitev o dopustnosti.
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Španija 213 12,9 Španija 449 14,3
Italija 203 12,3 Nemčija 271 8,6
Nemčija 153 9,3 Italija 248 7,9
Romunija 104 6,3 Romunija 199 6,3

Poljska 57 3,5 Združeno
kraljestvo 109 3,5

Drugo 431 26,0 Drugo 1071 34,0

Oblika poslanih peticij

2015 2014
Oblika
poslanih peticij Število peticij % Oblika

poslanih peticij Število peticij %

E-mail 992 69,3 E-mail 2174 80
Pisna oblika 439 30,7 Pisna oblika 540 20

Ottavio Marzocchi
10/2017
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