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Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker je državljanska pobuda nova 

politična pravica državljanov ter 

edinstveno in inovativno orodje za 

oblikovanje programa v okviru 

participativne demokracije v Evropski 

uniji, ki državljanom omogoča, da aktivno 

sodelujejo v projektih in postopkih, ki jih 

zadevajo, in ker je treba njen potencial 

nedvomno v celoti izkoristiti in bistveno 

okrepiti, da bi dosegli optimalne rezultate 

in čim večje število državljanov EU 

spodbudili, naj sodelujejo pri nadaljnjem 

razvoju evropskega procesa povezovanja; 

ker mora biti prednostni cilj EU okrepiti 

demokratično legitimnost evropskih 
institucij; 

A. ker je državljanska pobuda nova 

politična pravica državljanov, ki bi jim 

morala omogočati, da aktivno sodelujejo v 

projektih in postopkih, ki jih zadevajo, in 

ker je treba njen potencial nedvomno v 

celoti izkoristiti in bistveno okrepiti, da bi 

prispevali h krepitvi demokratične 

legitimnosti institucij EU; ker tudi 

uspešno delujoča evropska državljanska 

pobuda ne more odpraviti ogromnega 

demokratičnega primanjkljaja, s katerim 

je EU zaznamovana od same ustanovitve; 
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3. poudarja, da je evropska državljanska 

pobuda izjemna priložnost za državljane, 

da ugotovijo in izrazijo svoje želje ter 

zahtevajo ukrepe EU, ter da jo je treba na 

vse možne načine spodbujati in podpirati; 

vendar priznava, da so znatne 

pomanjkljivosti, ki jih je treba odpraviti in 

zanje najti ustrezne rešitve, da bi bila ta 

pobuda bolj učinkovita; poudarja, da si je 

treba pri nadaljnji oceni tega orodja 

prizadevati za zagotovitev, da bo čim bolj 

uporabniku prijazno, saj je glavno 

sredstvo, ki evropske državljane povezuje z 

EU; poudarja tudi, da je uporaba 

maternega jezika državljanska pravica, zato 

poziva Komisijo in države članice, naj 

preučijo alternativne možnosti, da bi se 

zagotovila pravico uporabe maternega 

jezika v vseh dejavnostih, povezanih z 

evropsko državljansko pobudo, saj to 

spodbuja državljane k udeležbi; poudarja 

pomen javne ozaveščenosti o evropski 

državljanski pobudi ter obžaluje, da 

državljani EU o tem orodju vedo zelo 

malo; poziva EU, naj zato organizira 

oglaševalske in promocijske kampanje, da 

bi dosegli večjo prepoznavnost te pobude v 

medijih in med državljani; 

3. poudarja, da je evropska državljanska 

pobuda izjemna priložnost za državljane, 

da ugotovijo in izrazijo svoje želje ter 

zahtevajo ukrepe EU, ter da jo je treba na 

vse možne načine spodbujati in podpirati; 

vendar poudarja, da so znatne 

pomanjkljivosti, ki jih je treba odpraviti in 

zanje najti ustrezne rešitve, da bi bila ta 

pobuda bolj učinkovita in ne zgolj metanje 

peska v oči; poudarja, da si je treba pri 

nadaljnji oceni in ponovnem pregledu tega 

orodja prizadevati za zagotovitev, da bo 

Komisija dolžna na podlagi uspešne 

evropske državljanske pobude ukrepati s 

predložitvijo ustreznega zakonodajnega 

predloga; poudarja tudi, da je uporaba 

maternega jezika državljanska pravica, zato 

poziva Komisijo in države članice, naj 

preučijo alternativne možnosti, da bi se 

zagotovila pravico uporabe maternega 

jezika v vseh dejavnostih, povezanih z 

evropsko državljansko pobudo, saj to 

spodbuja državljane k udeležbi; poudarja 

pomen javne ozaveščenosti o evropski 

državljanski pobudi ter obžaluje, da 

državljani EU o tem orodju vedo zelo 

malo; poziva EU, naj zato organizira 

oglaševalske in promocijske kampanje, da 

bi dosegli večjo prepoznavnost te pobude v 

medijih in med državljani; 
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