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POBUDE

Odbor za peticije poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja temeljni pomen pravne države kot pogoja za legitimnost vsake oblike 
demokratičnega vladanja ter za zagotovitev državljanom, da bodo v celoti uživali pravice, 
ki jih določa zakon; 

2. poudarja, da državljani in organizacije civilne družbe mehanizem peticij še naprej 
uporabljajo v glavnem za poročanje in pritožbe o neizpolnjevanju zakonov EU s strani 
organov držav članic na različnih ravneh; v zvezi s tem poudarja ključno vlogo Odbora za 
peticije, ki je učinkovita vez med državljani, Parlamentom in Komisijo;

3. pozdravlja dejstvo, da je na zahtevo Parlamenta v 28. letno poročilo vključen poseben 
oddelek o peticijah, v katerem Komisija razčlenjuje nove prejete peticije; pozdravlja
poročilo Komisije, ki pravi, da so bili „na podlagi peticij, naslovljenih na Evropski 
parlament,“ na številnih področjih „sproženi postopki za ugotavljanje kršitev“; poudarja, 
da predstavljajo peticije, tudi v primerih, ki ne zadevajo kršitev, za Parlament in Komisijo 
bogat vir informacij o težavah državljanov;

4. izpostavlja pomembno število prejetih peticij o zadevah, povezanih z okoljsko zakonodajo 
in še zlasti z določbami o ravnanju z odpadki; opozarja na točke, ki jih je poudaril 
predsedujoči na konferenci Komisije o izvajanju okoljske zakonodaje EU, ki je bila 15. 
junija 2011 in ki je opozorila na pogosto pomanjkanje zanesljive presoje vpliva na okolje, 
neupoštevanje javnega posvetovanja in na več drugih pomanjkljivosti pri delovanju 
sistemov za ravnanje z odpadki;

5. ugotavlja, da ima Komisija sicer prav, ko poudarja, da odgovornost za pravilno uporabo 
prava EU v prvi vrsti nosijo uprave in pravosodje držav članic, vendar pa državljani in 
prebivalci EU redno predlagajo peticije, v katerih navajajo, da se soočajo z resnimi 
ovirami, ko skušajo dobiti pravno varstvo prek nacionalnih sodišč in uprav; zato poudarja, 
da imajo evropske institucije tudi primarno obveznost, da raziščejo ukrepe držav članic na 
področju mehanizmov izvrševanja in reševanja sporov, ter da bi morale razmisliti tudi o 
strategijah obveščanja, da bi lahko vlagatelje peticij pozneje podpirale tudi v državah 
članicah;

6. v zvezi s tem pozdravlja ugotovitev Komisije, da je treba okrepiti instrumente za 
reševanje težav; poleg tega meni, da bi morala Komisija pritrdilno odgovoriti na 
vprašanje, „ali bi bilo treba v sedanji sistem pravnih sredstev EU vključiti dodatne 
mehanizme, da se okrepi izvrševanje prava EU“;

7. opozarja, da se številne peticije nanašajo na Listino o temeljnih pravicah in se sklicujejo 
na vrednote, zapisane v Pogodbah EU, kar priča o velikem razkoraku med vrednotami, 
zapisanimi v primarni zakonodaji EU, in tem, v kakšni meri jih države članice upoštevajo;

8. opozarja, da je bila prvotna naloga Listine uzakoniti temeljne pravice, ki jih uživajo 
državljani EU, in da so voditelji držav in vlad večkrat slovesno izjavili, da Listina 
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predstavlja pravice državljanov EU; poziva vse države članice, naj ponovno razmislijo o 
potrebnosti člena 51 Listine, in jih spodbuja, naj enostransko izjavijo, da na podlagi 
določb v tem členu na svojem ozemlju ne bodo omejile pravic posameznikov;

9. poudarja, da državljani, ki Evropskemu parlamentu predložijo peticijo, pričakujejo, da jih 
bodo določbe Listine varovale, in sicer ne glede na to, v kateri državi članici prebivajo in 
ali se zakonodaja EU izvaja ali ne; s tem v zvezi je še naprej zaskrbljen, da imajo 
državljani občutek, da se jih zavaja glede dejanskega področja uporabe Listine; zato meni, 
da je bistvenega pomena, da se načelo subsidiarnosti pravilno razloži in da se razjasni 
področje uporabe Listine z vidika Evropskega parlamenta na podlagi člena 51 Listine;

10. poudarja, da se precejšnje število peticij, povezanih s temeljnimi pravicami, nanaša na 
prosto gibanje oseb in da pravice, ki izhajajo iz državljanstva Unije, – kot je jasno 
razvidno iz Poročila o državljanstvu Unije 2010 – na splošno pomenijo pomemben pogoj 
za državljane, da lahko v celoti izkoristijo enotni trg; poudarja, da lahko državljani z 
okrepljeno izrabo priložnosti, ki jih prinaša enotni trg, sprostijo precejšen potencial za 
rast, in zato glede na trenutne gospodarske izzive v Evropi ponovno zahteva od Komisije 
in držav članic, naj si na tem področju bolj prizadevajo za popoln in pravočasen prenos 
prava EU;

11. poleg tega poudarja, da imajo državljani občutek, da se jih zavaja tudi glede veljavnosti 
prava Unije v primerih poznega prenosa; opozarja na zaskrbljujoče dejstvo, da državljani, 
ki se ne morejo sklicevati na veljavno pravo Unije, ker ga določena država članica še ni 
prenesla, ne morejo uporabiti nobenega drugega pravnega sredstva;

12. podpira mnenje pravne službe Evropskega parlamenta, da so glede dopustnosti peticij 
področja dejavnosti Evropske unije širša kot so njene pristojnosti; poudarja, da bi moralo 
biti to dejstvo podlaga za obravnavanje peticij s strani Parlamenta in Komisije;

13. ugotavlja, da je v poročilu Komisije poudarek na učinkoviti obravnavi primerov kršitev s 
pomočjo razvoja in ocene novih orodij, kot sta EU Pilot in CHAP, krepitve preventivnih 
ukrepov in možnosti, da se v primeru poznega prenosa direktiv finančne sankcije proti 
državam članicam zahtevajo že v zgodnji fazi;

14. opozarja, da število držav članic, ki sodelujejo pri projektu EU Pilot (18 do konca leta 
2010) in veliko število primerov, ki so bili zaključeni po tem, ko je bil odgovor držav 
članic ocenjen za sprejemljivega (81 % primerov), kažeta na to, kako pomembna je 
kakovost teh ocen v smislu veljavnih in preverjenih informacij in spoštovanja splošnih 
načel upravnega prava, ki jih priznava Sodišče Evropske unije;

15. pozdravlja sprejetje prvega poročila o oceni sistema EU Pilot marca 2010 in poziva k 
pravočasnemu sprejetju prihodnjih poročil o oceni, da bi tako neprekinjeno ocenjevali 
dejanski učinek in zmogljivost izvrševanja tega novega mehanizma; seznanjen je tudi z 
revidiranimi smernicami, priloženimi poročilu, o postopanju v odnosih s pritožniki;

16. se strinja s poudarkom, ki ga Komisija daje pomenu pravne države, pri čemer opozarja, da 
je med tem načelom in diskrecijo, ki jo ima Komisija pri sprožitvi postopkov za 
ugotavljanje kršitev, inherentna napetost in da je za preprečevanje samovoljnosti pri 
uporabi diskrecijske pravice potrebno resnično spoštovanje splošnih načel dobrega 
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upravljanja, kot so nepristranskost, objektivnost in sorazmernost;

17. poudarja, da so državljani v veliki meri neobveščeni glede postopkov za ugotavljanje 
kršitev, kar nakazuje znatno število prejetih peticij, ki se nanašajo na okoliščine, ki so že v 
postopku preiskave, česar pa vlagatelji peticije ne vedo; v skladu s sklepi delovne skupine, 
ki jo je ustanovil Odbor za pravne zadeve, meni, da bi bilo treba postopek za ugotavljanje 
kršitev vključiti v okvir uredb o dobri upravi na podlagi člena 298 PDEU; 

18. poleg tega opozarja, da vlagatelji peticij občasno protestirajo, da postopki za ugotavljanje 
kršitev v končni fazi ne obravnavajo posebnih vprašanj, na katere so opozorili v svojih 
peticijah;

19. ponavlja, da pritožbe državljanov in podjetij še naprej veljajo za najpomembnejši vir za 
prepoznavanje kršitev prava EU in posledično sprožitev postopkov za ugotavljanje 
kršitev; zato poziva k sprejetju učinkovitejših, pravno zavezujočih upravnih predpisov, ki 
bodo zanesljivo opredelili odnos v postopku med Komisijo in državljanom oz. podjetjem 
pritožnikom pred, med in po postopku za ugotavljanje kršitev, da bi s tem predvsem 
okrepili položaj pritožnika posameznika;

20. ugotavlja, da je bilo v letu 2010 spodbudnih 88 % vseh postopkov za ugotavljanje kršitev 
zaključenih, „ne da bi bile predložene Sodišču, ker so zadevne države članice odpravile 
pravne pomisleke, ki jih je izpostavila Komisija, še preden bi prišlo do naslednje faze v 
postopku za ugotavljanje kršitev“; kljub temu meni, da je nujno še naprej pozorno 
spremljati ukrepe držav članic, saj se nekatere peticije nanašajo na težave, prisotne celo 
potem, ko je posamezna zadeva že končana (glej na primer peticije 0808/2006, 
1322/2007, 0492/2010, 1060/2010 in 0947/2011);

21. meni, da je izvajanje finančnih popravkov ključno orodje za izvrševanje, ki ga ima na 
voljo Komisija, v primerih ko EU financira določena področja; kljub temu ugotavlja, da so 
državljani podobno neobveščeni o možnih ukrepih na tem področju, kar dokazujejo 
številne peticije, ki zadevajo projekte, ki jih sofinancira Evropska unija;

22. pozdravlja prizadevanja Komisije za okrepitev preventivnih ukrepov; še zlasti podpira 
pobude za osveščanje javnosti, ki bi se osredotočile na sodelovanje državljanov pri 
uporabi prava EU, saj bi takšne pobude veliko prispevale h krepitvi vloge vlagateljev 
peticij ter učinkovitosti in uspešnosti Odbora za peticije;

23. podpira pristop Komisije, ki je v skladu z načelom pametne pravne ureditve in ki se 
osredotoča na vključitev spremljanja uporabe prava EU v širši politični cikel, v čemer 
odbor vidi ključni preventivni ukrep; v tem smislu opozarja, da je Odbor za peticije še 
posebej primeren, da v sodelovanju s Komisijo prispeva k tem prizadevanjem;

24. v splošnem poudarja, da si je treba pri komunikaciji med Parlamentom in Komisijo še bolj 
prizadevati za večjo preglednost in vzajemnost; ugotavlja na primer, da bi lahko 
omogočili širši dostop do informacij o pritožbah, primerih kršitev in drugih mehanizmih 
izvrševanja, ne da bi bile zato preiskave ogrožene, in da lahko prevladujoč javni interes 
upraviči dostop do teh informacij, zlasti če gre za zdravje ljudi in nepopravljivo škodo 
okolju;
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25. v zvezi s tem poziva k vsebinskemu in oprijemljivemu napredku v smeri polnega izvajanja 
revidiranega okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Komisijo, 
da bi zagotovili krepitev določb na področju obveščanja in sodelovanja.
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