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PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o spremembi poslovnika Evropskega parlamenta o izvajanju evropske državljanske 
pobude
(2011/2302(REG))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predlogov sprememb svojega poslovnika B7-0539/2011 in B7–0732/2011,

– ob upoštevanju členov 211 in 212 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve (A7-0000/2012),

1. se odloči spremeniti svoj poslovnik, kot sledi;

2. opozarja, da bodo spremembe začele veljati na prvi dan naslednjega delnega zasedanja;

3. poziva podpredsednika Parlamenta, pristojnega za državljanske pobude, predsednika 
konference predsednikov odborov in poročevalko navedenega poročila, skupaj s 
predstavniki drugih političnih skupin, ki jih imenuje konferenca predsednikov, naj se s 
Komisijo dogovorijo o načinu izvajanja Uredbe (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 16. februarja 2011 o državljanski pobudi1, glede sodelovanja med obema 
institucijama pri pripravi in izvajanju javnih predstavitev, pa tudi pri prevzemu povračila 
nastalih stroškov; poziva, naj se način izvajanja določi z medinstitucionalnim dogovorom, 
ki se lahko v okvirni sporazum o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo 
vključi med prihodnjo revizijo; je pripravljen prevzeti stroške uporabe dvoran in 
tolmačenja za javne predstavitve, pod pogojem, da Komisija plača potne stroške in 
dnevnice sodelujočih;

4. poziva svoje predsedstvo in generalnega sekretarja, naj sprejmeta ustrezne ukrepe in 
podpredsedniku, pristojnemu za državljanske pobude, zagotovita potrebno podporo, da bo 
lahko uspešno opravljal dolžnosti, ki mu jih nalaga ta sprememba poslovnika, in zlasti 
dolžnosti glede delovanja enotne upravne vhodne točke; 

5. meni, da bi bilo treba spodbujati navzočnost poslancev na predstavitvah o državljanskih 
pobudah; 

6. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji v vednost.

                                               
1 UL L 65, 11.3.2011, str. 1.
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Predlog spremembe 1

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 197 a (novo)

Sedanje besedilo Predlog spremembe

Člen 197a
Javne predstavitve o državljanskih 

pobudah
1. Podpredsednik Parlamenta, pristojen za 
državljanske pobude, je v imenu 
predsednika vez z državljani, 
predstavniškimi združenji in civilno 
družbo za vprašanja v zvezi s 
državljanskimi pobudami.
2. Javne predstavitve iz člena 11 Uredbe 
(EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta 
in Sveta o državljanski pobudi usklajuje 
konferenca predsednikov odborov. Ta je 
vez s Komisijo in po potrebi drugimi 
institucijami in organi Unije za to, da 
organizacijo in potek javnih predstavitev 
urejajo ustrezni in poenoteni pogoji.
Ko konferenca predsednikov odborov 
obravnava vprašanje v zvezi z javnimi 
predstavitvami, povabi podpredsednika 
Parlamenta, pristojnega za državljanske 
pobude, naj pri njenem delu sodeluje v 
svetovalni funkciji.
3. Ko Komisija v skladu s členom 10(1)(a) 
Uredbe (EU) št. 211/2011 državljansko 
pobudo objavi v posebnem registru, 
predsednik konference predsednikov 
odborov:
(a) preveri, ali je Komisija, v skladu s 
členom 10( 1)(b) uredbe, sprejela 
organizatorje na ustrezni ravni,
(b) po posvetovanju s konferenco 
predsednikov odborov določi pristojen 
odbor za pripravo javne predstavitve, 
(c) na zahtevo predsednika odbora, 
pristojnega za peticije, lahko dovoli 
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sodelovanje članov predsedstva in 
koordinatorjev tega odbora pri 
organizaciji javne predstavitve,
(d) zagotovi, da Komisija ustrezno 
sodeluje pri pripravi javne predstavitve in 
da je ob tej priložnosti zastopana na 
ustrezni ravni, ter
(e) v skupnem dogovoru s predsednikom 
pristojnega odbora določi ustrezen datum 
za pripravo javne predstavitve v treh 
mesecih po predložitvi pobude Komisiji v 
skladu s členom 9 Uredbe št. 211/2011.
4. Člen 23(9) se za javne predstavitve ne 
uporablja.
5. Te določbe se uporabljajo smiselno, če 
so izpolnjeni pogoji iz členov 50 in 51. V 
tem primeru lahko konferenca 
predsednikov odborov povabi 
podpredsednika Parlamenta, pristojnega 
za državljanske pobude, da predseduje 
javni predstavitvi. 
6. Pristojni odbor pripravi javno 
predstavitev v Parlamentu, po potrebi 
skupaj z drugimi institucijami in organi 
Unije, ki morda želijo sodelovati.
Pristojni odbor povabi organizatorje 
državljanske pobude ali delegacijo, ki jih 
zastopa, naj pobudo predstavijo na javni 
predstavitvi.
Javne predstavitve se lahko udeležijo vsi 
poslanci, ki jih to zanima.
Na začetku javne predstavitve ima lahko 
pozdravni nagovor podpredsednik 
Parlamenta, pristojen za državljanske 
pobude. 
7. Po predhodnem soglasju 
podpredsednika Parlamenta, pristojnega 
za državljanske pobude, se lahko krijejo 
potni stroški in dnevnice predstavnikov, 
vabljenih na javno predstavitev, in to v 
mejah, ki jih določi predsedstvo, in po 
dogovoru s Komisijo.

Or. fr
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Obrazložitev

Določbe v zvezi s predstavitvami je treba vključiti v naslov VII, poglavje 2, saj predstavitve 
potekajo v sklopu delovanja pristojnega odbora.

Predlog spremembe 2

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 203 a

Sedanje besedilo Predlog spremembe

Člen 203 a Člen 203 a
Državljanska pobuda Državljanska pobuda

Ko je Parlament obveščen, da je bila 
Komisija vabljena, naj v skladu s členom 
11(4) Pogodbe EU predloži predlog 
pravnega akta, odbor za peticije preveri, ali 
bo to vplivalo na njegovo delo in po 
potrebi o tem obvesti predlagatelje peticij, 
ki se nanašajo na zadevno temo.

Ko je Parlament obveščen, da je bila 
Komisija vabljena, naj v skladu s členom 
11(4) Pogodbe EU in Uredbo (EU) št. 
211/2011 predloži predlog pravnega akta, 
odbor, pristojen za peticije, preveri, ali bo 
to vplivalo na njegovo delo in po potrebi o 
tem obvesti predlagatelje peticij, ki se 
nanašajo na zadevno temo.

Državljanske pobude, ki so prijavljene v 
skladu s členom 4 Uredbe (EU) št. 
211/2011, vendar Komisiji v skladu s 
členom 9 te uredbe ne morejo biti 
predložene, ker niso bili upoštevani 
ustrezni postopki in pogoji, lahko preuči 
odbor, pristojen za peticije, če oceni, da je 
njihova obravnava potrebna. Smiselno se 
uporabljajo členi 201, 202 in 203.

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi velike izkušenosti Odbora za peticije na tem področju je prav, da se omogoči politična 
obravnava pobud, ki si to zaslužijo, čeprav njihova predložitev ni bila uspešna.
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OBRAZLOŽITEV

Evropski parlament je poročilo o predlogu o državljanski pobudi sprejel na prvi obravnavi 15. 
decembra 2010 z veliko večino (628 glasov za, 15 proti, 24 vzdržanih). Izid glasovanja jasno 
kaže na veliko soglasje, ki o tem novem instrumentu participativne demokracije vlada na 
evropski ravni.

Državljanska pobuda bo vpliven instrument, s katerim bodo lahko evropski državljani 
opredeljevali teme, ki jih bo morala obravnavati Unija. Uvedla jo je pogodba o ustavi za 
Evropo in nato Lizbonska pogodba, njen cilj pa je državljanom podeliti enako moč pri 
oblikovanju političnih pobud, kot jo že imata Svet ministrov in Evropski parlament.

Namenjena je zlasti temu, da bi Unija prisluhnila državljanom in jim dala na voljo sredstvo za 
naslavljanje nekaterih vprašanj na evropske institucije. Med temi vprašanji so lahko težave, s 
katerimi se srečujejo v vsakodnevnem življenju in ki so po njihovem mnenju prezrte ali brez 
podpore. Pravzaprav bo dopolnila neposredno vez med državljani in institucijami in 
omogočala, da bodo institucije Evropske unije preučila konkretne probleme, ki so v očeh 
državljanov pomembne. Drugi cilj evropske državljanske pobude je spodbuditi čezmejne 
razprave v Evropski uniji. 

Evropski parlament bo lahko k doseganju teh ciljev prispeval z vsemi sredstvi, ki so mu na 
voljo za podporo izbranim državljanskim pobudam, zlasti s pripravo javnih predstavitev.

Člen 11 Uredbe št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o 
državljanski pobudi in javnih predstavitvah določa: „Kadar so pogoji iz točk (a) in (b) člena 
10(1) izpolnjeni in v roku, določenem v točki (c) člena 10(1), se organizatorjem omogoči, da 
državljansko pobudo predstavijo na javni predstavitvi. Komisija in Evropski parlament 
zagotovita, da je predstavitev organizirana v Evropskem parlamentu, po potrebi skupaj z 
drugimi institucijami in organi Unije, ki morda želijo sodelovati, in da je Komisija zastopana 
na ustrezni ravni.“

Uredba št. 211/2011 so bo uporabljala od 1. aprila 2012. Zaradi tega je treba spremeniti 
poslovnik Evropskega parlamenta, da bodo na voljo potrebne določbe za organizacijo in 
izvajanje predstavitev. 

Poročevalka in nekdanji soporočevalec Alain Lamassoure sta v skladu s členom 212 
poslovnika vložila predloge sprememb in tako sprožila postopek spremembe poslovnika. Ta 
osnutek poročila je nadaljevanje tega postopka.

Pri predlogih, navedenih v osnutku, se nam je naprej zdelo potrebno in koristno vzpostaviti 
„enotno kontaktno točko“, saj bi to spodbudilo konkretni vidik državljanskih pobud, 
izmenjave in dialoga z državljani, predstavniškimi združenji in civilno družbo v smislu člena 
11 Pogodbe o Evropski uniji. To funkcijo bo lahko opravljal podpredsednik, pristojen za 
državljanske pobude, pod pogojem, da bo imel potrebno administrativno podporo. 
Predlagamo tudi, naj podpredsednik predseduje delegaciji za pogajanja z Evropsko komisijo o 
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načinu izvajanja Uredbe št. 211/2011 o državljanski pobudi glede sodelovanja med obema 
institucijama pri pripravi in izvajanju predstavitev ter povračilu nastalih stroškov. Način 
izvajanja se lahko določi z medinstitucionalnim dogovorom, ki se ga lahko v okvirni 
sporazum med Evropskim parlamentom in Komisijo vključi med prihodnjo revizijo tega 
sporazuma.

Ko konferenca predsednikov odborov obravnava vprašanje v zvezi z javnimi predstavitvami, 
povabi podpredsednika Parlamenta, pristojnega za državljanske pobude, naj pri njenem delu 
sodeluje v svetovalni funkciji. Če so izpolnjeni pogoji iz členov 50 in 51, bi lahko konferenca 
predsednikov odborov povabila podpredsednika Parlamenta, pristojnega za državljanske 
pobude, da predseduje javni predstavitvi. Predlagamo tudi, da podpredsednik na začetku javne 
predstavitve nagovori predstavnike organizatorjev pobude. Glede finančnega vprašanja odbor 
predlaga, da je treba glede upravičencev do potnih stroškov in dnevnic soglasje 
podpredsednika, pristojnega za državljanske pobude, pridobiti preden predsednik pristojnega 
odbor povabi udeležence predstavitve. Podpredsednik zlasti spoštuje omejitve, ki jih določi 
predsedstvo, ter dogovor s Komisijo. 

Kar zadeva vlogo konference predsednikov odborov odbor predlaga horizontalne in konkretne 
naloge. Horizontalno bi lahko konferenca predsednikov odborov usklajevala javne 
predstavitve o državljanskih pobudah. Vzdrževala bi dialog s Komisijo in po potrebi drugimi 
institucijami in organi Unije, s tem pa bi bili zagotovljeni ustrezni pogoji za organizacijo in 
izvajanje javnih predstavitev. 

Konkretne naloge konference nastopijo, ko Komisija, v skladi s točko (a) člena 10(1) Uredbe 
(EU) št. 211/2011, državljansko pobudo objavi v registru. Da postopek ne bi bil predrag, 
predlagamo, da predsednik konference opravlja naloge po poslovniku, po potrebi po 
posvetovanju s konferenco predsednikov. To pomeni, da bi moral predsednik preveriti, ali je 
Komisija organizatorje pobude, v skladu s členom 10(1)(b) Uredbe 211/2011, sprejela na 
ustrezni ravni. Po posvetovanju s konferenco predsednikov odborov naj bi tudi določil odbor, 
pristojen za organizacijo javne predstavitve. Predsednik, kot ustrezen sogovornik evropskih 
komisarjev, bi moral poskrbeti, da je Komisija ustrezno udeležena pri organizaciji 
predstavitve in da je ob tej priložnosti zastopana na ustrezni ravni. Med praktičnimi nalogami 
je še ta, da se v skupnem dogovoru s predsednikom pristojnega odbora določi ustrezen datum 
za pripravo predstavitve v treh mesecih po predložitvi pobude Komisiji v skladu s členom 9 
Uredbe št. 211/2011.

Po zaključenih pripravah bo pristojni odbor, po potrebi skupaj z drugimi institucijami in 
organi Unije, ki morda želijo sodelovati, pripravil javno predstavitev v Parlamentu. 
Organizatorje državljanske pobude ali delegacijo, ki jih bo zastopala, bo povabil, naj pobudo 
predstavijo na javni predstavitvi. Vzrok za ta predlog je preprost: organizatorji, ki jim bo 
uspelo zbrati vsaj milijon podpisov, bodo to velikansko delo opravili, da bi spremenili ali 
reformirali pravo Unijo na določenih področjih sektorske politike, kot so pravice žensk, enake 
možnosti, ribištvo, promet, okolje, kmetijstvo, pravice žensk, enake možnosti itd. Najmanj, 
kar si zaslužijo, je, da se jim omogoči, da svoje argumente predstavijo poslancem, ki že imajo 
izkušnje na tem področju in dejansko lahko vplivajo na prihodnost določene sektorske 
politike, to pomeni članom pristojnega odbora.

Zaradi velike izkušenosti pristojnega odbora za peticije pa bi bilo vseeno treba pri spremembi 
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poslovnika opredeliti vlogo tega odbora. Tako bi na lahko zahtevo njegovega predsednika pri 
pripravi predstavitve sodelovalo predsedstvo in koordinatorji odbora. Prav bi bilo tudi, da se 
omogoči politična obravnava pobud, ki si to zaslužijo, čeprav njihova predložitev ni bila 
uspešna. Državljanske pobude, ki so prijavljene v skladu s členom 4 Uredbe (EU) št. 
211/2011, vendar Komisiji v skladu s členom 9 te uredbe ne morejo biti predložene, ker niso 
bili upoštevani ustrezni postopki in pogoji, bi lahko preučil odbor, pristojen za peticije, če bi 
ocenil, da je njihova obravnava potrebna.

Da pa odpravimo možno razočaranje in slabo voljo (do katerega bi lahko prišlo zaradi velikih 
pričakovanj, ki jih zbuja evropska državljanska pobuda) želi poročevalka na koncu še 
opozoriti, da se vse pobude pač ne bodo zaključile z zakonodajnim predlogom Komisije. 
Komisija namreč ohranja monopol pri zakonodajnih pobudah in bo na koncu odločala, kateri 
koraki bodo po uspešni državljanski pobudi sprejeti. 

Uspešna javna predstavitev v Parlamentu bo lahko prispevala k uspehu določene državljanske 
pobude, ne bo pa ga mogla zagotoviti.
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24.10.2011

PREDLOG SPREMEMBE POSLOVNIKA EVROPSKEGA PARLAMENTA 
B7-0539/2011

vložen v skladu s členom 212 Poslovnika

Vnos novega člena 197 a/Sprememba člena 203a (Izvajanje uredbe o evropski državljanski 
pobudi)

Zita Gurmai, Alain Lamassoure
B7-0539/2011

Splošna obrazložitev

Uredba (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o 
državljanski pobudi se bo uporabljala od 1. aprila 2012 dalje. Člen 11 o javnih predstavitvah 
določa naslednje: „Kadar so pogoji iz točk (a) in (b) člena 10(1) izpolnjeni in v roku, 
določenem v točki (c) člena 10(1), se organizatorjem omogoči, da državljansko pobudo 
predstavijo na javni predstavitvi. Komisija in Evropski parlament zagotovita, da je 
predstavitev organizirana v Evropskem parlamentu, po potrebi skupaj z drugimi institucijami 
in organi Unije, ki morda želijo sodelovati, in da je Komisija zastopana na ustrezni ravni.“ 
Zaradi tega je potrebna sprememba poslovnika Evropskega parlamenta, da bodo potrebne 
določbe sprejete do tedaj, ko se bo Uredba 211/2011 začela uporabljati.

Vnos novega člena 197a (Izvajanje uredbe o evropski državljanski pobudi)

Predlog spremembe 1

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 197 a (novo)

Sedanje besedilo Predlog spremembe

Člen 197 a
Javne predstavitve o državljanskih 

pobudah
1. Kadar Komisija v skladu s členom 
10(1)(a) Uredbe (EU) št. 211/20111 v 
registru objavi državljansko pobudo, se ta 
vpiše na dnevni red prihodnje seje 
konference predsednikov odborov. Po 
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posvetovanju s konferenco predsednikov 
odborov njen predsednik določi odbor, ki 
je pristojen za pripravo javne predstavitve 
iz člena 11 Uredbe (EU) št. 211/2011.
Člen 23(9) se za te predstavitve ne 
uporablja.
Če so izpolnjeni pogoji iz člena 50, se 
smiselno uporablja postopek s 
pridruženimi odbori.
2. Pristojni odbor vzpostavi stike z 
Evropsko komisijo in po potrebi z drugimi 
institucijami in organi Unije ter preveri, 
če je izpolnjen pogoj iz člena 10(1)(b) 
Uredbe (EU) št. 211/2011.
3. Pristojni odbor v treh mesecih od 
predložitve pobude Komisiji v skladu s 
členom 9 Uredbe (EU) št. 211/2011 
pripravi javno predstavitev v Evropskem 
parlamentu, po potrebi skupaj z drugimi 
institucijami in organi Unije, ki morda 
želijo sodelovati. Pristojni odbor zagotovi, 
da je Komisija zastopana na ustrezni 
ravni.
4. Pristojni odbor povabi organizatorje 
državljanske pobude ali delegacijo, ki jih 
zastopa, naj pobudo predstavijo na javni 
predstavitvi.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je vključiti določbe v zvezi s predstavitvami iz naslova VII, poglavje 2, kajti gre za vidik 
delovanja odborov.
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Sprememba člena 203 a (Izvajanje uredbe o evropski državljanski pobudi)

Predlog spremembe 2

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 203 a

Sedanje besedilo Predlog spremembe

Člen 203 a Člen 203 a

Državljanska pobuda Državljanska pobuda
Ko je Parlament obveščen, da je bila 
Komisija vabljena, naj v skladu s členom 
11(4) Pogodbe EU predloži predlog 
pravnega akta, odbor za peticije preveri, ali 
bo to vplivalo na njegovo delo in po 
potrebi o tem obvesti predlagatelje peticij, 
ki se nanašajo na zadevno temo.

Ko je Parlament obveščen, da je bila 
Komisija vabljena, naj v skladu s členom 
11(4) Pogodbe EU in v skladu z Uredbo 
(EU) št. 211/20111 predloži predlog 
pravnega akta, odbor za peticije preveri, ali 
bo to vplivalo na njegovo delo in po 
potrebi o tem obvesti predlagatelje peticij, 
ki se nanašajo na zadevno temo.

Državljanske pobude, ki so prijavljene v 
skladu z Uredbo (EU) št. 211/2011, 
vendar Komisiji ne morejo biti predložene 
v skladu s členom 9 uredbe, ker niso bili 
upoštevani ustrezni postopki in pogoji, 
lahko preuči Odbor za peticije, če oceni, 
da je njihova obravnava potrebna. 
Smiselno se uporabljajo členi 201, 202 in 
203.
__________

Uredba (EU) št. 211/2011 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 
65 o državljanski pobudi (UL L 65, 
11.3.2011, str. 1).

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi velike izkušenosti Odbora za peticije na tem področju je prav, da se dovoli politična 
obravnava pobud, ki si to zaslužijo, čeprav njihova predložitev ni bila uspešna.
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PREDLOG SPREMEMBE POSLOVNIKA EVROPSKEGA PARLAMENTA 
B7-0732/2011

vložen v skladu s členom 212 Poslovnika

Vnos novega člena 42a in novega člena 203a (Izvajanje uredbe o evropski državljanski 
pobudi)

Erminia Mazzoni Diana Wallis Gerald Häfner
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B7-0732/2011

Vnos novega člena 42a in novega člena 203a (Izvajanje uredbe o evropski 
državljanski pobudi)

Splošna obrazložitev

Uredba (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o 
državljanski pobudi se bo uporabljala od 1. aprila 2012. Člen 11 o javni predstavitvi se glasi: 
„Kadar so pogoji iz točk (a) in (b) člena 10(1) izpolnjeni in v roku, določenem v točki (c) 
člena 10(1), se organizatorjem omogoči, da državljansko pobudo predstavijo na javni 
predstavitvi. Komisija in Evropski parlament zagotovita, da je predstavitev organizirana v 
Evropskem parlamentu, po potrebi skupaj z drugimi institucijami in organi Unije, ki morda 
želijo sodelovati, in da je Komisija zastopana na ustrezni ravni.“ Zaradi tega je potrebna 
sprememba poslovnika Evropskega parlamenta, da bodo potrebne določbe sprejete do tedaj, 
ko se bo Uredba 211/2011 začela uporabljati.

Predlog spremembe 1

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 42 a (novo)

Sedanje besedilo Predlog spremembe

Člen 42 a
Javna predstavitev o državljanski pobudi

1. Ko državljansko pobudo podpiše več kot 
milijon podpisnikov iz najmanj sedmih 
držav članic in jo Komisija objavi v 
registru v skladu s členom 10(1)(a) 
Uredbe (EU) št. 211/2011 ter o tem obvesti 
Parlament, jo predsednik Parlamenta 
predloži odboru, ki je pristojen za 
organizacijo javnih predstavitev o 
državljanski pobudi.
2. Pobuda se vključi na dnevni red 
naslednje seje konference predsednikov 
odborov, ki se s tem seznani. Predsednik 
konference predsednikov po posvetovanju 
s konferenco imenuje dodatne stalne 
odbore, ki se lahko udeležijo javne 
predstavitve.
Člen 23(9) se za te predstavitve ne 
uporablja.



PR\892676SL.doc 15/16 PE478.388v02-00

SL

3. Pristojni odbor vzpostavi stik s Komisijo 
ter po potrebi z drugimi institucijami in 
organi Evropske unije in preveri, ali so 
pogoji iz člena 10(1)(b) Uredbe (EU) 
št. 211/2011 izpolnjeni.
4. Pristojni odbor v treh mesecih po dnevu 
predložitve pobude Komisiji in v skladu s 
členom 9 Uredbe (EU) št. 211/2011 
organizira javno predstavitev v 
Evropskem parlamentu, po potrebi skupaj 
z drugimi institucijami in organi Unije, ki 
morda želijo sodelovati. Pristojni odbor 
zagotovi, da je Komisija zastopana na 
ustrezni ravni.
5. Pristojni odbor povabi organizatorje 
državljanske pobude ali delegacijo, ki jo 
zastopa, da pobudo predstavijo na javni 
predstavitvi.

Or. en

Obrazložitev

Določbe o predstavitvah bi morale biti vključene v Naslov II, saj zadevajo zakonodajne, 
proračunske in [v tem primeru] druge postopke“.

Opomba: predlog spremembe zahteva naslednjo spremembo Priloge VII(XX):

Odbor za peticije in pravice državljanov

Odbor, pristojen za:

1 peticije;

2 organizacijo javnih predstavitev v zvezi z evropsko državljansko pobudo;

3 odnose z Evropskim varuhom človekovih pravic.

Predlog spremembe 2

Poslovnik Evropskega parlamenta
Člen 203 a (novo)

Sedanje besedilo Predlog spremembe

Člen 203 a
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Državljanska pobuda
Ko je Parlament obveščen, da je bila 
Komisija pozvana, naj v skladu s 
členom 11(4) Pogodbe o Evropski uniji in 
v skladu z Uredbo (EU) št. 211/2011 
predloži predlog pravnega akta, odbor za 
peticije in pravice državljanov preveri, ali 
bo to vplivalo na njegovo delo in po 
potrebi o tem obvesti predlagatelje peticij, 
ki se nanašajo na obravnavane teme.

Or. en

Obrazložitev

Odbor za peticije in državljanske pravice bi moral imeti glede na svoje pristojnosti pravico, 
da zagotovi ustrezno obveščenost državljanov in prebivalcev EU, zlasti predlagateljev peticij, 
o evropski državljanski pobudi.


