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Z evropsko državljansko pobudo bo evropski demokratični sistem pridobil novo razsežnost, 
saj bo vsaj milijon državljanov Evropsko komisijo lahko pozvalo, naj pripravi zakonodajne 
predloge v njeni pristojnosti.
S tem demokratičnim instrumentom bodo državljani uživali prav take pravice do pobude, kot 
jo že imata Svet ministrov in Evropski parlament. 
Vseeno pa Komisiji ne bo odvzet monopol nad zakonodajno pobudo: predlagatelji uspešnih 
državljanskih pobud bodo Komisijo sicer pozvali k pripravi predloga, odločitev, ali bo do tega 
dejansko prišlo, pa bo še vedno zgolj v rokah Komisije. 

Evropska državljanska pobuda ima še en namen: spodbudila naj bi razpravo na evropski 
ravni, „povezala“ naj bi evropske institucije in državljane, da bi sprejeta zakonodaja ustrezala 
potrebam ljudi in njihovim pričakovanjem, v okviru pristojnosti Unije in pooblastil Komisije.
Evropska državljanska pobuda bo nova in mogočna pravica, zato ne bi smeli zanemariti 
obveznosti in potrebne odgovornosti organizatorjev. 
Delovni dokument želi predstaviti trenutna stališča obeh poročevalcev in oblikovati nekaj 
predlogov, s katerimi bi lahko sprožili razpravo in poiskali najustreznejše rešitve, da evropska 
državljanska pobuda ne bo vir frustracij in razočaranj, ampak bo uspešna, uporabniku prijazna 
in dostopna. Postopno bomo orisali glavne značilnosti posameznih stopenj postopka. 

I. Kaj morajo organizatorji vedeti in storiti na začetku? 
1. Evropsko državljansko pobudo lahko pripravijo oziroma podprejo samo državljani EU z 
volilno pravico na evropskih volitvah.

2. Smiselno bi bilo, da so organizatorji fizične osebe, saj se bo le tako ohranilo bistvo procesa, 
tj. da bo to instrument državljanov. Pravne osebe bi lahko organizatorje podprle finančno, 
logistično ipd., narava in znesek njihove podpore pa bi morala biti navedena, objavljena in 
pregledna.

3. Za kar se da evropski proces vse od začetka in v spodbudo širši razpravi naj bi se 
organizatorji oblikovali v „državljanski odbor“, ki bi ga sestavljalo najmanj sedem članov iz 
vsaj četrtine držav članic. S tem bi se izoblikovala resnično vseevropska vprašanja, to pa bi 
olajšalo postopek zbiranja podpisov, ki bi sledil, saj bi bila pobuda prek svojega predstavnika 
zastopana v četrtini držav članic. Čeprav se na prvi pogled lahko zdi, da gre za nekakšno 
oviro, bi bil v resnici s tem postopek v nadaljevanju lažji.

4. Organizatorji bi morali poskrbeti za prevod državljanske pobude v druge uradne jezike 
Unije po njihovem izboru, Komisija pa bi lahko prevode na prošnjo tudi preverila.

5. Raziskali bi lahko še druge možnosti, vsekakor bi bila poročevalca vesela pripomb in 
predlogov k naslednjim točkam: 

5.1. Ali bi bilo smiselno, da bi organizatorji zaprosili nekaj neposredno izvoljenih oseb, da 
podprejo pobudo? Če da, koliko in ali bi morali tudi oni prihajati iz najmanj četrtine držav 
članic? Ali bi to, nasprotno, v proces vneslo nedobrodošel odmerek predstavniške 
demokracije? 

5.2. Bi morali od organizatorjev zahtevati določen polog, ki bi jim bil seveda povrnjen, če bi 
bila njihova državljanska pobuda uspešna? 

II. Prijava evropske državljanske pobude
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6. Najprej bi morali organizatorji določiti predstavnika, ki bi ves čas postopka ostal kontaktna 
oseba za evropske institucije.

7. V interesu organizatorjev in državljanov je, da sprožijo pobude, ki bodo imele realne 
možnosti za uspeh, saj bi vlaganje pobud, ki bi se izkazale za nedopustne, pomenilo izgubo 
časa in sredstev. Organizatorji bi morali takoj na začetku določiti pravno podlago, na katero 
se sklicujejo. Tudi to bi ugodno vplivalo na razpravo, saj bi morali organizatorji razmisliti o 
tem, kaj Unija lahko naredi in česa ne more. Če bi bila pravna podlaga nepravilna ali bi bila 
druga bolj ustrezna, bi jo lahko organ za preverjanje dopustnosti državljanskih pobud 
popravil, pobuda bi bila registrirana in postopek bi šel dalje. To torej ne bi bistveno 
obremenilo postopka pri koristnih pobudah, bi pa preprečilo vlaganje pobud, ki ne bi imele 
nobenega opravka s pristojnostmi Unije.
8. Organizatorji bi morali obvezno in skozi ves postopek podrobno obveščati o vsakršni 
podpori, ki bi jo prejemali od fizičnih ali pravnih oseb, da bodo državljani vedeli, kdo stoji za 
pobudami, ki jih želijo podpreti. Preglednost bo ključ do uspeha evropske državljanske 
pobude.

III. Preverjanje dopustnosti
9. Mogoče bi bilo pametno, da se dopustnost – s pravnimi merili – prvič preveri po 5.000 
podpisih. Ta simbolična poteza bi pomenila izkaz resnične javne podpore, ki bi hkrati 
preprečila preveliko obremenitev Komisije, poleg tega pa organizatorji v postopku ne bi 
zapravili preveč sredstev. Vseeno gre zgolj za predlog. Dopustnost bi se lahko preverila tudi 
takoj po registraciji pobude. Vsekakor poročevalca nista zagovornika zamisli, da bi se 
dopustnost pregledovala po 100.000 ali 300.000 podpisih, saj bi za organizatorje to 
upravičeno pomenilo veliko frustracijo. 
10. Da se Komisijo zaščiti pred obtožbami o tem, da je pri dopustnosti določene državljanske 
pobude odločala na podlagi političnih in ne pravnih razlogov – kar bi celotnemu procesu 
odvzelo verodostojnost in nanj vrglo senco dvoma – bi bilo mogoče smiselno, da Komisija ne 
bi bila edini organ za sprejemanje tovrstnih odločitev. S tem bi Komisija ne bila razsodnica in 
porotnica hkrati, zaščitili pa bi jo tudi pred preveliko količino dela.

11. Mogoče bi veljalo razmisliti o nekakšnem ad hoc „odboru modrecev“, ki bi bil imenovan 
za posamezne pobude. Sestavljali bi ga strokovnjaki, predstavniki akademske srenje in/ali 
pravosodni delavci, da bi bili kar se da nepristranski. Devet med njimi bi jih imenovale tri 
glavne institucije (tri bi imenovala Komisija, tri Svet in tri Evropski parlament), ki bodo 
morale na koncu zakonodajni predlog potrditi, države članice pa bodo morale izvajati 
prihodnje zakonodajne predpise. V odboru naj bi bil tudi predstavnik Komisije – komisar, 
zadolžen za institucionalne zadeve ali njegov predstavnik –, mogoče predstavnik trenutno 
predsedujoče države Svetu in še evropski poslanec, skupaj deset do dvanajst članov. Odboru 
bi lahko predsedoval predstavnik Komisije.
12. Njihova odločitev bo temeljila na naslednjih merilih:

– pravna podlaga, 
– spoštovanje vrednot Unije (člen 2 PDEU in Listina o temeljnih pravicah),

– uvodno preverjanje spoštovanja načela subsidiarnosti (še eno podrobnejše preverjanje bi se 
opravilo po zbranem milijonu podpisov).

Seveda bi bile lahko neprimerne državljanske pobude zavrnjene, vendar je treba vsebino 
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predloga Komisije izboljšati.
13. Tako bi bil obravnavan celoten okvir evropske državljanske pobude, čeprav to nikakor ne 
bi pomenilo, da je dokončno dana zelena luč in se bo vsaka pobuda, ki je zbrala milijon 
podpisov, končala s pripravo zakonodajnega predloga Komisije. To mora biti organizatorjem 
povsem jasno.
14. Možna bosta dva različna scenarija:

14.1. Določena evropska državljanska pobuda je razglašena za dopustno: uradno bo 
registrirana in objavljena na posebnem spletišču Komisije.

14.2. Državljanska pobuda je razglašena za nedopustno: organizatorji bi se lahko pritožili 
Komisiji, ki bo morala imeti pravico, da odločitev odbora ad hoc potrdi ali razveljavi. Če bo 
Komisija odločitev potrdila, se bodo lahko organizatorji v skladu s Pogodbama na odločitev 
pritožili pred Evropskim sodiščem.

IV. Zbiranje podpisov
15. Podpise naj bi bilo možno zbirati na papirju, pa tudi prek spleta. Praktične pogoje bi 
določile države članice vsaka zase. 
16. Glede osebnih podatkov, ki jih bodo morali navesti podpisniki, bo treba najti zadovoljivo 
ravnotežje med tem, kaj je absolutno nujno za preverjanje, in tem, kar bi ljudi lahko odvrnilo 
od podpisa. Zelo pozorno bo treba obravnavati tudi vprašanje varovanja podatkov.

17. Pri vprašanju prebivališča oz. državljanstva podpisnikov bi si poročevalca želela, da 
države članice natančneje opredelijo, kaj bi lahko sprejele, da bi prišlo do natančnejšega 
zapisa v predlogu Komisije.
18. Spletno zbiranje podpisov bi lahko potekalo na posebnih spletnih mestih, ki bi jih določili 
organizatorji, potrdili in spremljali pa pristojni organi držav članic, v kateri bi spletno zbiranje 
potekalo. Dobrodošla bi bila vsem razpoložljiva programska oprema, ki bi jo razvila 
Komisija. Od organizatorjev bi bilo odvisno, ali jo uporabijo ali ne.
19. Zbiranje podpisov bi potekalo 12 mesecev, kar se zdi dovolj dolgo, saj proces ne bo ne 
enostaven ne hiter, po drugi strani pa bi daljše obdobje lahko odvzelo „elan“. Državljani bodo 
resnično izgubili zanimanje, če bo postopek predolgotrajen, državljanska pobuda pa bi 
izgubila svoj pomen.

V. Ko bo zbranih milijon podpisov
20. Preverjanje podpisov bi moralo biti prepuščeno državam članicam, ki naj bi to opravile v 
treh mesecih. Naključni pregled bi bil pri tem mogoče še najučinkovitejši.

21. Komisija bo potem odločala v dveh stopnjah, v proces pa bo vključena tudi predstavitev 
organizatorjev:

– najprej odločitev o pravnih vidikih državljanske pobude, ki bo sprejeta v dveh mesecih,
– potem politična odločitev o tem, kaj se bo, če sploh, dogajalo s pobudo v nadaljevanju. 
Svoje ugotovitve bi Komisija poslala organizatorjem in jih obrazložila v sporočilu Svetu in 
Evropskemu parlamentu, ki bo objavljen v Uradnem listu EU in na posebnem spletišču za 
evropske državljanske pobude. Tudi to bi se moralo zgoditi v dveh mesecih.
22. Nekateri predlagajo, da bi moral Parlament avtomatično sprejeti resolucijo o vsaki 
evropski državljanski pobudi, ki bo zbrala milijon podpisov.
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VI. Končna odločitev in različni načini nadaljnje obravnave državljanske pobude
23. Gre za izredno pomemben korak, saj se bo prav pri tem dejansko lahko razlikovalo med 
peticijami in evropskimi državljanskimi pobudami. Če ta korak ne bo dovolj jasen, se 
evropski državljani tega mehanizma ne bodo kaj dosti posluževali.

VI.I. Komisija se odloči, da pripravi predlog
24. Predlog bi morala pripraviti v določenem času, ki bi veljal za vse državljanske pobude ali 
pa za vsak primer posebej.

VI.II. Komisija se odloči, da predloga ne bo pripravila
25. Da ne bo nepotrebnega razočaranja in bodo državljani dejansko imeli občutek, da jih 
institucije poslušajo, je prav, da uredba opiše tudi, kaj se zgodi z neuspešnimi državljanskimi 
pobudami. Ponuja se več možnosti:
25.1. Prvič, Komisija bi se lahko še vedno odločila, da pripravi predlog na osnovi 
državljanske pobude, ki ni zbrala dovolj podpore, a je vseeno tehtna.
25.2. Neuspešne državljanske pobude bi lahko v skladu z njuno pravico do sprožanja pobud 
povzela tudi Svet in Parlament. Parlament bi (na prošnjo svojih odborov ali političnih skupin) 
lahko pripravil predstavitve z organizatorji in sprejel resolucijo.

25.3. Ob izpolnjevanju pogojev (določenih v poslovniku Parlamenta) bi organizatorji 
evropsko državljansko pobudo preoblikovali v peticijo Parlamentu.

25.4. Na odločitev Komisije se bo možno pritožiti pred Evropskim sodiščem.

VII. Druge določbe
26. Mogoče bi veljalo določiti, da evropska državljanska pobuda ni možna, če se zavzema za 
razveljavitev nedavno sprejetega zakonodajnega predpisa.

27. Pri vprašanju vloge EP sta poročevalca odprta za vse predloge o tem, kaj bi Parlament 
lahko ali moral storiti in ali je to treba dejansko formalizirati. 

28. Nacionalni parlamenti verjetno ne bi imeli formalne vloge, če pa bi želeli, bi lahko 
posameznim evropskim državljanskim pobudam nudili podporo in jih oglašali.

29. Dodaten razmislek bo potreben tudi glede možne vloge Evropskega ekonomsko-
socialnega odbora in Odbora regij.

30. Kot pri vseh drugih evropskih postopkih se bodo tudi tukaj lahko organizatorji pritožili 
evropskemu varuhu človekovih pravic, če bo šlo za nepravilnosti v delovanju institucij Unije. 

31. Vloga Evropskega sodišča in evropskega varuha človekovih pravic bi bila lahko navedena 
v uvodnih izjavah, saj ne bo nič drugačna od tiste, ki jo imata v vseh drugih postopkih, a z 
njeno omembo bi bila uredba bolj razumljiva in prijazna za uporabnika.
32. Za kar najbolj uporabniku prijazen postopek pri evropski državljanski pobudi poročevalca 
menita, da bi bilo treba pripraviti nekakšen vodnik po evropski državljanski pobudi.
33. Obravnavati bo treba tudi to, kdaj bo uredba začela veljati, saj se bodo morale nekatere 
države članice na evropsko državljansko pobudo pripraviti praktično in zakonsko. Pametneje 
bi bilo počakati nanje in biti v celoti pripravljeni, kot da bi s postopkom začeli z vso hitrico. 
Seveda pa se lahko države članice na izvajanje uredbe začnejo pripravljati že na tej stopnji.
34. Ker je instrument povsem nov v celinskem obsegu, bo nedvomno potrebna klavzula o 
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pregledu uredbe. Pregled bi lahko opravili po določenem številu uspešnih evropskih 
državljanskih pobud ali po petih leti, odvisno od tega, katero od meril bo prvo izpolnjeno.

35. O samem zakonodajnem postopku bi poročevalca, pa tudi poročevalca, ki ju je imenoval 
odbor PETI, želela, da že kmalu po začetku procesa pride do pogovorov s Svetom, na katerih 
bi kar najhitreje poiskali skupna stališča in postopek končali v prvi obravnavi, s tem pa 
odgovorili na pričakovanja evropskih državljanov.


