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EVROPSKA DRŽAVLJANSKA POBUDA

Evropska državljanska pobuda je pomemben instrument participativne demokracije
v Evropski uniji, saj milijonu evropskih državljanov iz vsaj četrtine držav članic EU omogoča,
da Evropsko komisijo pozovejo, naj predlaga pravni akt za izvajanje pogodb o EU. Odkar
se uporablja Uredba (EU) št. 211/2011, v kateri so podrobno določeni postopki in pogoji za
državljansko pobudo, so bile Komisiji uspešno predložene tri pobude.

PRAVNA PODLAGA

— Člen 11(4) Pogodbe o Evropski uniji (PEU);

— člen 24(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU);

— Uredba (EU) št. 211/2011;

— člena 211 in 218 Poslovnika Evropskega parlamenta.

OZADJE

Državljanske pobude so instrumenti, ki so državljanom na voljo v večini držav članic, bodisi na
nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, vendar se glede na področja uporabe in postopke med
seboj znatno razlikujejo. Koncept državljanstva EU, iz katerega izhaja evropska državljanska
pobuda, je bil uveden z Maastrichtsko pogodbo (1.3.1). Leta 1996 sta avstrijski in italijanski
zunanji minister med pripravami na medvladno konferenco v Amsterdamu predlagala, da bi
poleg pravice do naslovitve peticije na Evropski parlament uvedli tudi pravico do predložitve
takih pobud, vendar predlog na konferenci ni bil sprejet. Določbe o državljanski pobudi,
zelo podobne določbam sedanje ureditve, so bile sprva vključene v osnutek ustavne pogodbe
(člen 47(4)). Čeprav je predsedstvo konvencije zavrnilo vključitev teh določb v končno besedilo,
so se določbe zaradi prizadevanja organizacij civilne družbe ohranile. Po neuspešni ratifikaciji
ustavne pogodbe so bile podobne določbe vključene v osnutek Lizbonske pogodbe.
Danes je pravica do vložitve državljanske pobude zapisana v naslovu II PEU (določbe
o demokratičnih načelih). Člen 11(4) PEU določa osnovni okvir te pravice, člen 24(1)
PDEU pa splošna načela za uredbo, ki opredeljuje konkretne postopke in podrobneje določa
pogoje. Predlog uredbe je bil rezultat obsežnega posvetovanja[1]. Osnutek predloga je bil
Parlamentu in Svetu predložen 31. marca 2010, politično soglasje pa je bilo doseženo
15. decembra 2010, kar je institucijama omogočilo, da sta besedilo 16. februarja 2011 uradno
sprejeli. 1. aprila 2011 je začel veljati kot Uredba (EU) št. 211/2011. Ker so morale države
članice za vzpostavitev poenotenega postopka preverjanja izvesti niz tehničnih prilagoditev, se
je uredba o evropski državljanski pobudi začela uporabljati šele leto zatem. Zaradi možnosti
revizije je morala Komisija do 1. aprila 2015 in nato vsaka tri leta do tega datuma pripraviti
poročilo o uporabi uredbe o državljanski pobudi. To poročilo je sprejela 31. marca 2015 pod

[1]Zelena knjiga Komisije (COM(2009)0622).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_1.3.1.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0211&from=SL
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0622


Kratki vodič po Evropski uniji - 2017 2

številko COM(2015)0145. V njem je opisala stanje in ocenila uredbo o državljanski pobudi
ter naštela izzive, opredeljene po prvih treh letih izvajanja tega novega zakonodajnega in
institucionalnega okvira. Opredeljena je bila vrsta pomanjkljivosti, upoštevane pa so bile tudi
nekatere poglobljene raziskave, opravljene za Evropski parlament[2].
Pravico do predložitve evropske državljanske pobude je treba jasno razlikovati od pravice do
naslovitve peticije, saj se postopka razlikujeta v več ključnih vidikih. Peticijo lahko vložijo
državljani EU ter vsaka fizična ali pravna oseba, ki ima prebivališče oziroma sedež v EU
(2.1.4), obravnavati pa mora zadeve, ki sodijo na področje delovanja Evropske unije in ki
vlagatelja neposredno zadevajo. Peticije so naslovljene na Evropski parlament, saj neposredno
zastopa državljane na ravni EU. Evropska državljanska pobuda je neposreden poziv k sprejetju
posebnega pravnega instrumenta Unije in mora upoštevati posebna pravila, da bi izpolnjevala
pogoje za podporo, ter je naslovljena na Komisijo, ki ima izključno pristojnost za vlaganje
zakonodajnih predlogov. V tem pogledu je evropska državljanska pobuda po naravi podobna
pravici do pobude, ki jo imata Parlament (člen 225 PDEU) in Svet (člen 241 PDEU).

POSTOPEK

A. Odbor državljanov
Ker pobuda takšnega obsega zahteva minimalno organizacijsko strukturo, je prvi korak pri
oblikovanju evropske državljanske pobude ustanovitev organizacijskega odbora, imenovanega
odbor državljanov. Sestavlja ga vsaj sedem oseb, ki prebivajo v vsaj sedmih različnih državah
članicah (vendar nimajo nujno različnega državljanstva) in so dovolj stare, da imajo pravico
voliti na evropskih volitvah. Poslanci Evropskega parlamenta lahko sodelujejo, vendar jih ni
mogoče šteti v minimalno število državljanov, potrebno za ustanovitev odbora. Odbor imenuje
predstavnika in namestnika, ki sta kontaktni osebi za posamezno evropsko državljansko pobudo.
B. Registracija
Preden lahko odbor začne zbirati izjave državljanov o podpori, mora pobudo registrirati pri
Komisiji. Pri tem mora posredovati dokument, ki vsebuje naslov, vsebino in kratek opis pobude
ter navaja predlagano pravno podlago za pravne ukrepe, podatke o članih odbora in podatke
o vseh virih podpore in financiranja predlagane pobude. Organizatorji lahko podrobnejše
informacije in drugo dokumentacijo, kot je osnutek predlaganega zakonodajnega dokumenta,
predložijo v prilogi.
Komisija se mora v roku dveh mesecev odločiti, ali bo predlagano pobudo registrirala.
Registracija se zavrne, če niso izpolnjene postopkovne zahteve ali če vsebina pobude ne sodi
na področje pristojnosti Komisije za vložitev predloga zakonodajnega akta za namene izvajanja
temeljnih pogodb. Zavrne se tudi, če je pobuda očitno neresna, neprimerne ali nadležne narave
ali v nasprotju z vrednotami Evropske unije, opredeljenimi v členu 2 PEU. Zoper sklep Komisije
je mogoče uporabiti sodna in zunajsodna sredstva. Registrirane pobude se objavijo na spletišču
Komisije.
C. Zbiranje podpornih izjav
Ko je pobuda registrirana, lahko organizatorji začnejo zbirati izjave o podpori, kar lahko traja
največ 12 mesecev. Zbiranje izjav lahko poteka v papirni ali elektronski obliki. Če se izjave
podpore zbirajo elektronsko, morajo pristojni organi v državah članicah najprej potrditi sistem

[2]Evropska državljanska pobuda – prve izkušnje z izvajanjem, tematski sektor za pravice državljanov in ustavne
zadeve (2014), dostopno na naslovu: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509982/
IPOL_STU(2014)509982_EN.pdf

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/SL/1-2015-145-SL-F1-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_2.1.4.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509982/IPOL_STU(2014)509982_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509982/IPOL_STU(2014)509982_EN.pdf
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spletnega zbiranja. Podrobna pravila o tehničnih specifikacijah za sisteme spletnega zbiranja so
določena v izvedbeni uredbi Komisije (Uredba (EU) št. 1179/2011).
Ne glede na to, ali so izjave zbrane v papirni obliki ali elektronsko, veljajo za preverjanje enaki
pogoji glede podatkov, ki so opredeljeni v prilogi III k Uredbi (EU) št. 211/2011 in določeni
na ravni držav članic. Devet držav članic[3] od podpisnikov evropske državljanske pobude ne
zahteva osebnih dokumentov ali številk za osebno identifikacijo. Vse druge države članice to
zahtevajo. V prilogi so za vsako državo članico, v kateri je to potrebno, navedene vrste osebnih
dokumentov, ki se lahko uporabijo.
Da bi Komisija obravnavala evropsko državljansko pobudo, jo mora v 12 mesecih podpisati
milijon ljudi. Da bi bila pobuda veljavna v posamezni državi članici, je treba poleg tega v tej
državi zbrati vsaj 750 podpisov ter jih pomnožiti s številom izvoljenih poslancev v Evropskem
parlamentu iz te države članice. Tako se najmanjše možno število podpisanih izjav o podpori
določi po enakem sistemu padajoče sorazmernosti, kot se uporablja za porazdelitev sedežev
v Evropskem parlamentu med države članice.
D. Preverjanje in potrjevanje
Ko organizatorji dosežejo zahtevano število izjav o podpori iz zadostnega števila držav
članic, jih morajo posredovati pristojnim nacionalnim organom[4], katerih naloga je potrditi
izjave podpore, ki jih je Komisija zbrala na podlagi informacij iz držav članic. Organi, ki
ponavadi opravljajo to nalogo, so notranja ministrstva, volilne komisije ali registri prebivalstva.
Nacionalni organi imajo tri mesece časa za potrditev izjav o podpori, vendar se od njih ne
zahteva, da preverijo verodostojnost podpisov.
E. Predložitev in preučitev
V tej fazi morajo organizatorji predložiti ustrezna potrdila nacionalnih organov v zvezi
s številom izjav o podpori ter informacije o vseh prejetih finančnih sredstvih, ki presegajo
pragove, določene v Uredbi (ES) št. 2004/2003, ki ureja delovanje političnih strank na evropski
ravni in pravila glede njihovega financiranja. Načeloma je treba navesti vse prispevke, ki
presegajo 500 EUR.
Komisija mora pobudo po prejetju nemudoma objaviti v registru in organizatorje sprejeti na
ustrezni ravni, da jim omogoči obrazložiti svojo zahtevo. Po izmenjavi mnenj s Komisijo
imajo organizatorji možnost, da svojo pobudo javno predstavijo v Evropskem parlamentu.
Predstavitev organizira odbor, pristojen za zadevo evropske državljanske pobude (člen 211
Poslovnika Evropskega parlamenta).

TEKOČE POBUDE

Številne organizacije so poskušale sprožiti pobude, podobne evropski državljanski pobudi, še
preden je bil ta instrument pravno sprejet in preden so bili postopki podrobno opredeljeni.
Leta 2007 je Evropski forum za invalidnost sprožil eno prvih pilotnih pobud, s katero je po
lastnih navedbah zbral 1,2 milijona podpisov. Po sprejetju uredbe o evropski državljanski pobudi
leta 2010, vendar pred začetkom njene veljavnosti, je Greenpeace po lastnih navedbah zbral
milijon podpisov v podporo moratoriju za gensko spremenjene pridelke. Vendar nobene od teh
pobud ne moremo šteti za evropsko državljansko pobudo.
Od 1. aprila 2012 je bilo sproženih več kot 47 evropskih državljanskih pobud. Od tega je
bila devetnajstim zaradi dejstva, da ne sodijo na področje pristojnosti Komisije, načeloma

[3]Belgija, Danska, Nemčija, Estonija, Finska, Irska, Nizozemska, Slovaška in Združeno kraljestvo.
[4]Seznam pristojnih nacionalnih organov je na voljo na: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-
verification?lg=sl

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R1179&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007R1524&from=HR
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-verification?lg=sl
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/authorities-verification?lg=sl
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zavrnjena registracija, štirinajst pa so jih umaknili organizatorji. Trenutno je registriranih osem
pobud, ki so v fazi zbiranja podpore. Čeprav so samo tri pobude zbrale zadostno število
podpisov („Pravica do vode“, „Eden izmed nas“, „Ustavimo vivisekcijo“) in so bile predložene
Komisiji, se je slednja odzvala tudi na nekaj drugih pobud. Ena od uspešnih pobud, „Pravica
do vode“, Komisijo poziva, naj predlaga zakonodajo za izvajanje človekove pravice do vode
in sanitarne oskrbe, kot jo priznava OZN, in za spodbujanje oskrbe z vodo in sanitarne
oskrbe kot osnovnih javnih storitev za vse. Pobuda „Eden izmed nas“ EU poziva, naj preneha
financirati dejavnosti, ki zahtevajo uničevanje človeških zarodkov, zlasti na področju raziskav,
razvojne pomoči in javnega zdravja. Pobuda „Ustavimo vivisekcijo“ od Komisije zahteva, naj
oblikuje zakonodajni okvir, namenjen postopni odpravi poskusov na živalih v EU. Parlament
je organiziral predstavitve s predstavniki vseh treh pobud, ki so potekale 17. februarja 2014,
10. aprila 2014 ter 24. aprila 2015, Komisija pa je pripravila odgovore, v katerih je navedla
svoje pravne in politične ugotovitve glede vseh treh pobud.
Številne evropske državljanske pobude so bile v sodnem postopku pred Splošnim sodiščem
EU, ki je v svoji najnovejši sodbi T-646/13 (Minority SafePack proti Komisiji) ugotovilo, da
Komisija ni izpolnila svoje obveznosti in podrobno pojasnila ter utemeljila svojih razlogov za
zavrnitev registracije evropske državljanske pobude.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Instrument evropske državljanske pobude je za Evropski parlament zelo pomemben. Še
pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe je sprejel resolucijo[5] s podrobnimi predlogi
za izvajanje evropske državljanske pobude. Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe je
dejavno sodeloval pri pogajanjih o uredbi o evropski državljanski pobudi. Uspešno je prispeval
k prizadevanjem, da bi izboljšali dostopnost evropske državljanske pobude kot instrumenta
participativne demokracije in jo približali državljanom. Med drugim je dosegel zmanjšanje
minimalnega števila držav članic, iz katerih morajo prihajati podpisniki, na četrtino vseh držav
članic, vztrajal pri tem, da je dopustnost treba preveriti že pred registracijo, in zagotovil, da
imajo vsi državljani EU in njeni prebivalci pravico do podpisa evropske državljanske pobude
ne glede na državljanstvo.
Parlament je večkrat pozval k poenostavitvi postopkov za izvedbo državljanske pobude, pa
tudi k povečanju njenega vpliva. 28. oktobra 2015 je sprejel resolucijo o evropski državljanski
pobudi[6] in med drugim pozval k reviziji uredbe za poenostavitev zahtev glede osebnih
podatkov in zagotovitev financiranja za organiziranje evropske državljanske pobude. Leta 2017
je Odbor za ustavne zadeve pripravil samoiniciativno zakonodajno poročilo za resnično
revizijo uredbe o evropski državljanski pobudi. Komisija je septembra 2017 na podlagi zahtev
Parlamenta in javnega posvetovanja le predlagala revizijo evropske državljanske pobude[7],
s katero naj bi se minimalna starost podpisnikov znižala na 16 let, poenostavili obrazci za
zbiranje podpore, omogočilo vsem državljanom EU, da podprejo pobudo, ne glede na to, kje
prebivajo, in podaljšalo obdobje za preučitev pobud.
Petr Novak
10/2017

[5]UL C 212 E, 5.8.2010, str. 99.
[6]UL C 355, 20.10.2017, str. 17.
[7]http://ec.europa.eu/citizens-initiative/files/ECI_2017_Proposal_Annexes_sl.pdf
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