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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o dejavnostih Odbora za peticije v letu 2010
(2010/2295(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o odločitvah Odbora za peticije,

– ob upoštevanju členov 7, 24 in 227 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju členov 10 in 11 Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju členov 48 in 202(8) svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za peticije (A7-0000/2011),

A. ker priznava pomen postopka vlaganja peticij in njegove posebne značilnosti, ki 
omogočajo pristojnemu odboru, da poišče rešitve za državljane EU, ki Parlamentu 
predložijo peticijo,

B. ker je treba zagotoviti večjo udeležbo državljanov v postopkih odločanja v 
Evropski uniji, da se okrepita njena legitimnost in odgovornost,

C. ker Parlament neposredno zastopa državljane Evropske unije, njihova pravica do 
vložitve peticije pa jim omogoča, da se obrnejo na svoje predstavnike, kadar 
menijo, da so bile njihove pravice kršene,

D. ker ima izvrševanje evropske zakonodaje neposredne posledice za državljane in 
prebivalce EU in ker lahko prav ti najbolje ocenijo njeno učinkovitost in 
pomanjkljivosti, pa tudi opozorijo na vrzeli, ki jih je treba zapolniti, da se zagotovi 
čim boljša uporaba zakonodaje Unije v posameznih državah članicah,

E. ker ima prek Odbora za peticije dolžnost raziskati ta vprašanja in poiskati čim 
boljše rešitve za državljane in ker v ta namen vse tesneje sodeluje s Komisijo, 
evropskim varuhom človekovih pravic, drugimi parlamentarnimi odbori in organi, 
agencijami in evropskimi omrežji ter z državami članicami,

F. ker mnoge države članice kljub temu še vedno niso pripravljene dejavno 
sodelovati s pristojnim odborom, na primer ne udeležujejo se njegovih sej in ne 
odgovarjajo na prejeto pošto, kar je dokaz nelojalnosti v sodelovanju z institucijo,

G. ker vseeno priznava, da mnoge države članice dobro sodelujejo s Parlamentom in 
si prizadevajo odgovoriti na skrbi državljanov, ki jih ti izražajo z vlaganjem 
peticij,

H. ker priznava prispevek služb Komisije k postopku obravnavanja peticij, saj redno 
zagotavljajo predhodne ocene številnih prejetih peticij,
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I. ker je treba zaradi specializiranosti peticij in raznolikosti tem, na katere se 
nanašajo, tesneje sodelovati z drugimi parlamentarnimi odbori, da jih bo mogoče 
zaprositi za mnenje, nujno potrebno za ustrezno obravnavo peticij,

J. ker se je število peticij, ki jih je Parlament prejel leta 2010, v primerjavi z 
letom 2009 nekoliko zmanjšalo (1655 v primerjavi s 1924, kar je za 14 % manj),

K. ker zaradi dobrega sodelovanja s pristojnimi službami Parlamenta v letu 2010 ni 
bilo registriranih 91 pritožb (4,7 %) državljanov, saj niso izpolnjevale minimalnih 
meril, da bi jih lahko obravnavali kot peticije, kar je v skladu s priporočili iz 
letnega poročila za leto 2009, da se ne registrira peticij, ki ne izpolnjujejo 
minimalnih pogojev, 

L. ker bi bilo treba zaradi števila nedopustnih peticij, prejetih v letu 2010 (40 %), 
posebno pozornost nameniti obveščanju državljanov o pristojnostih Odbora za 
peticije in vlogi različnih institucij Unije;

M. ker bi postopek peticij lahko dopolnjeval druge evropske instrumente, ki jih imajo 
na voljo državljani, kot je na primer naslavljanje pritožb na evropskega varuha 
človekovih pravic ali na Komisijo,

N. ker imajo državljani pravico do hitre poprave krivic in do rešitev in ker je 
Parlament Komisijo večkrat zaprosil, naj kot varuhinja pogodb uporabi svoje 
posebno pooblastilo ter ukrepa proti kršitvam evropske zakonodaje, ki so jih 
razkrili vlagatelji peticij, zlasti kršitvam zakonodaje Evropske unije pri prenosu na 
nacionalno raven,

O. ker mnoge peticije še vedno opozarjajo pomanjkljivosti pri prenosu in izvajanju 
evropske zakonodaje o notranjem trgu in okolju in ker je Odbor za peticije 
Komisijo že večkrat pozval, naj na teh področjih poskrbi za strožji in učinkovitejši 
nadzor nad izvajanjem zakonodaje,

P. ker je treba zlasti pri okoljskih zadevah – čeprav Komisija lahko v celoti preveri 
skladnost z zakonodajo Evropske unije šele, ko so nacionalni organi že sprejeli 
končno odločitev – že v zgodnji fazi preveriti, ali lokalne, regionalne in 
nacionalne oblasti pravilno izvajajo vse ustrezne postopkovne zahteve zakonodaje 
Evropske unije, vključno z upoštevanjem previdnostnega načela,

Q. ker je treba preprečiti dodatne nepovratne izgube biotske raznolikosti, zlasti na 
zaščitenih območjih Natura 2000, in ker so se države članice zavezale 
zagotavljanju varovanja posebnih ohranitvenih območij iz direktive o habitatih
(92/43/EGS) in direktive o pticah (79/409/EGS),

R. ker peticije opozarjajo na vpliv evropske zakonodaje na vsakdanje življenje 
državljanov Unije in ker priznava, da je treba sprejeti vse potrebne ukrepe za 
utrditev napredka pri krepitvi pravic državljanov Unije,

S. ker je Odbor za peticije v prejšnjem poročilu o dejavnostih in mnenju o letnem 
poročilu Komisije o spremljanju uporabe prava Skupnosti zaprosil Komisijo, naj 
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ga redno obvešča o fazah, v katerih so postopki za ugotavljanje kršitev iz peticij,

T. ker je Odbor za peticije po misijah za ugotavljanje dejstev v Huelvi (Španija), 
Kampaniji (Italija) in Vorarlbergu (Avstrija) pripravil priporočila v zvezi z 
ravnanjem s strupenimi in komunalnimi odpadki ter s prenosom direktive o 
okoljskih vplivih v nacionalno zakonodajo,

1. upa, da bosta Parlament in njegov Odbor za peticije dejavno vključena v razvoj 
nove državljanske pobude, da bo ta instrument lahko v celoti dosegel zastavljeni 
cilj in bo v postopkih odločanja Unije zagotovljena večja preglednost, s čimer bo 
državljanom omogočeno, da predlagajo izboljšave, spremembe ali dopolnila k 
zakonodaji Unije,

2. opozarja na svojo zakonodajno resolucijo o državljanski pobudi, novem 
instrumentu za udeležbo državljanov Unije;

3. poudarja, da Parlament prejema peticije, ki jih je podpisalo več kot milijon ljudi, 
kar je dokaz njegovih izkušenj v odnosih z državljani, vendar vztraja, da je treba 
državljanom v celoti predstaviti razliko med tovrstnimi peticijami in državljansko 
pobudo;

4. opominja, da je z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe postala Listina EU o 
temeljnih pravicah pravno zavezujoča, in poudarja njen pomen, saj je dala nov 
zagon dejavnostim EU in držav članic na tem področju; je prepričan, da bo 
prispevala k boljšemu poznavanju in razumevanju temeljnih pravic med 
državljani;

5. je seznanjen s sporočilom Komisije z naslovom „Strategije za učinkovito izvajanje 
Listine o temeljnih pravicah v Evropski uniji“ in meni, da je treba razvijati, 
spodbujati in krepiti resnično kulturo temeljnih pravic, ne le v institucijah EU, 
temveč tudi v državah članicah, zlasti ko uporabljajo in izvajajo zakonodajo 
Unije;

6. z zadovoljstvom pozdravlja pristop Unije k Evropski konvenciji o človekovih 
pravicah, saj ima tako Evropsko sodišče za človekove pravice pristojnosti za 
nadzor nad ukrepi Unije;

7. pozdravlja dejstvo, da je Komisija leto 2013 razglasila za evropsko leto 
državljanstva, da bi spodbudila razpravo o evropskem državljanstvu in ozavestila 
državljane EU o njihovih pravicah;

8. pozdravlja odprtje „enotnega okenca“ in spletne strani „Vaše pravice v EU“ za 
državljane, ki iščejo nasvete ali pomoč ali pa se želijo pritožiti; pozdravlja tudi 
ukrepe Komisije za poenostavitev storitev za državljane, ki iščejo informacije o 
svojih pravicah na ravni EU in o možnostih za pritožbe, ki jih imajo v primeru 
kršitev, kljub vsemu pa opominja, da morajo evropske institucije posredovati več 
informacij in delovati bolj pregledno;

9. opozarja na svojo resolucijo o dejavnostih varuha človekovih pravic v letu 2009 in 
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slednjega poziva, naj zagotovi dostop do informacij in spoštuje pravico do dobre 
uprave, kar je nujen pogoj za zaupanje javnosti v institucije;

10. je seznanjen, da so bile peticije v letu 2010 še naprej osredotočene na okolje, 
temeljne pravice, pravosodje in notranji trg; dodaja, da se je z geografskega vidika 
večina peticij nanašala na eno od držav članic – Španijo (16 %) – in Unijo kot 
celoto (16 %), sledile pa so Nemčija, Italija in Romunija;

11. se zaveda pomembnosti prizadevanja vlagateljev peticij za varstvo okolja v EU, 
glede na to, da se je večina peticij nanašala na presojo okoljskih vplivov, naravo, 
odpadne vode, upravljanje kakovosti vode, ohranjanje naravnih virov, kakovost 
zraka in hrup, ravnanje z odpadki in industrijske izpuste; 

12. deli zaskrbljenost mnogih vlagateljev peticij zaradi nesposobnosti Evropske unije, 
da bi zagotovila učinkovito izvajanje načrta za biotsko raznovrstnost za leto 2010; 
z zadovoljstvom pozdravlja sporočilo Komisije o možnostih za vizijo in cilje EU 
glede biotske raznovrstnosti po letu 2010,

13. meni, da so za pravilno izvajanje direktive o presoji vpliva na okolje, direktive o 
strateški presoji vplivov na okolje, direktive o ptičih in direktive o habitatih 
potrebne strožje smernice, ki bodo upoštevale priporočila pristojnega odbora 
Parlamenta, s katerim bo Odbor za peticije z veseljem sodeloval, da se zagotovi 
boljše upoštevanje skrbi državljanov v prihodnjih okoljskih ukrepih;

14. z zadovoljstvom pozdravlja sporočilo Komisije o smernicah za boljši prenos in 
učinkovitejšo uporabo Direktive 2004/38/ES o pravici državljanov Unije in 
njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav 
članic (COM (2009)313), ki opredeljuje težave, ki jih vlagatelji peticij pogosto 
navajajo v zvezi s prenosom te direktive v nacionalno zakonodajo in njenim 
vplivom na vsakdanje življenje državljanov; 

15. priznava vlogo mreže SOLVIT, ki pogosto odkriva težave z izvajanje pravil o 
notranjem trgu, na katere opozarjajo vlagatelji peticij, in poziva, da se Odbor za 
peticije obvešča o nepravilnostih pri izvajanju zakonodaje EU, saj lahko peticije 
prispevajo k izboljšanju zakonodaje;

16. priznava pomembno vlogo Komisije pri delu Odbora za peticije, ki se še naprej 
zanaša na njene izkušnje pri ocenjevanju peticij, odkrivanju kršitev evropske 
zakonodaje in iskanju rešitev, ter prizadevanja Komisije za skrajšanje splošnega 
roka (v povprečju štiri mesece), potrebnega za odziv na prošnje tega odbora za 
preiskave, da bi bilo mogoče zadeve, na katere opozarjajo državljani, reševati čim 
hitreje; 

17. z zadovoljstvom pozdravlja udeležbo komisarjev na svojih sejah, ki so tesno in 
učinkovito sodelovali z Odborom za peticije ter tako vzpostavili pomemben kanal 
za komunikacijo med državljani in institucijami EU;

18. kljub vsemu obžaluje, da Komisija še vedno ni ugodila nenehnim prošnjam 
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Odbora za peticije, naj ga obvešča o poteku postopkov za ugotavljanje kršitev v 
zvezi z nerešenimi peticijami, saj mesečna objava odločitev Komisije o postopkih 
ugotavljanja kršitev v skladu s členoma 258 in 260 Pogodbe ni ustrezen odgovor;

19. opozarja, da v mnogih primerih peticije razkrijejo težave, povezane s prenosom in 
izvrševanjem evropske zakonodaje, in priznava, da začetek postopka ugotavljanja 
kršitev državljanom ne zagotavlja takojšnjih rešitev za njihove težave;

20. poziva Komisijo, naj ustrezno prizna vlogo peticij pri nadzorovanju učinkovite 
uporabe prava Unije, saj so ponavadi prvi kazalniki, da države članice zaostajajo 
pri izvajanju zakonodajnih ukrepov;

21. pozdravlja udeležbo predstavnikov Sveta na srečanjih Odbora za peticije, vendar 
obžaluje, da to sodelovanje ni bolj dejavno, saj bi lahko tako reševanje peticij, pri 
katerih je odločilno sodelovanje držav članic, premaknili z mrtve točke.

22. poudarja, da je tesnejše sodelovanje z državami članicami za delo Odbora za 
peticije izjemno pomembno; poziva države članice, naj odigrajo proaktivno vlogo 
pri odzivanju na peticije v zvezi z izvajanjem in uveljavljanjem evropske 
zakonodaje, in meni, da je udeležba predstavnikov držav članic na srečanjih 
Odbora za peticije izjemno pomembna;

23. meni, da bi moral Odbor za peticije vzpostaviti tesnejše delovne odnose s 
sorodnimi odbori regionalnih in nacionalnih parlamentov držav članic in 
organizirati misije za ugotavljanje dejstev, da bi spodbudil vzajemno razumevanje 
peticij o evropskih vprašanjih; 

24. ugotavlja, da narašča število vlagateljev peticij, ki se na Parlament obrnejo po 
pravna sredstva v primerih, ki ne sodijo v pristojnosti Evropske unije, kot je na 
primer izvrševanje sodb nacionalnih sodišč ali neukrepanje javne uprave, in 
namerava omenjene pritožbe posredovati pristojnim nacionalnim oziroma 
regionalnim organom;

25. poudarja, da je treba poskrbeti za večjo preglednost upravljanja peticij: interno, 
tako da se poslancem omogoči neposreden dostop do arhivov peticij prek 
programa E-peticije, in eksterno, z vzpostavitvijo interaktivnega portala za 
vlagatelje peticij; 

26. poziva k takojšnji vzpostavitvi spletnega portala za peticije, ki bo ponujal 
interaktivno predlogo za evidentiranje peticij ter informacije za državljane o 
področju pristojnosti Parlamenta in o tem, kaj je mogoče doseči z vložitvijo 
peticije pri njem, pa tudi povezave z drugimi možnostmi za popravo krivic tako na 
evropski kot na nacionalni ravni in podrobno predstavitev pristojnosti Evropske 
unije, da se prepreči zmeda glede evropskih in nacionalnih pooblastil; 

27. poziva svoje zadevne upravne službe, naj dejavno sodelujejo z Odborom za 
peticije, da bo lahko poiskal ustreznejše rešitve, saj bi tak portal veliko prispeval k 
boljši komunikaciji med Parlamentom in državljani EU ter slednjim omogočil, da 
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podpišejo peticije ali izbrišejo svoj podpis z njih (v skladu s členom 202 
poslovnika);

28. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo in poročilo Odbora za peticije 
posreduje Svetu, Komisiji, evropskemu varuhu človekovih pravic, vladam in 
parlamentom držav članic in njihovim odborom za peticije ter varuhom 
človekovih pravic oziroma podobnim pristojnim organom.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Letno poročilo za leto 2010 vsebuje pregled dejavnosti Odbora za peticije, katerih 
koledar ni odvisen od zakonodajnega programa Evropske komisije, temveč ga 
določajo državljani, ki uveljavljajo svojo pravico do vložitve peticije pri Evropskem 
parlamentu. 

Letno poročilo ponuja natančen in popoln pregled dela Odbora za peticije. Vsebuje 
vrsto statističnih podatkov o številu peticij, ki jih je odbor prejel, zaključil in 
obravnaval, o vpletenih državah in vprašanjih, ki so bila načeta. Statistični podatki so 
pomembno kvantitativno orodje za ocenjevanje dela odbora. 

Ta pregled dopolnjujejo dodatni vidiki, kot so odnosi z drugimi evropskimi 
institucijami, nacionalnimi ali regionalnim organi ter institucionalne spremembe, ki so 
neposredno vplivale na dejavnosti odbora. 

Navsezadnje poročilo vsebuje pregled napredka, doseženega pri izvajanju prejšnjih 
priporočil glede izboljšanja dela odbora.

Pravica do vložitve peticije v Evropskem parlamentu: temeljni kamen 
evropskega državljanstva 

Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe je bila potrjena pravica do vložitve 
peticije pri Evropskem parlamentu, ki je eden od temeljnih kamnov evropskega 
državljanstva in temeljna pravica v skladu s členom 227 nove pogodbe (nekdanjim 
členom 194 Pogodbe o Evropski skupnosti). Ta pravica državljanom in rezidentom 
Evropske unije – naj gre za fizične ali pravne osebe, posameznike ali združenja z 
drugimi državljani ali subjekti – omogoča, da na Evropski parlament naslovijo 
peticijo o vprašanju, ki sodi na področje dejavnosti Unije in ki jih neposredno zadeva.

Tako lahko državljani Evropskemu parlamentu predstavijo svoje skrbi glede učinka 
različnih politik in zakonodaje EU za njihovo vsakdanje življenje.

Letna statistika kaže, da se večina državljanov na Evropski parlament obrne s prošnjo 
za pomoč v zadevah, ki se nanašajo na okolje, temeljne pravice, pravičnost in notranji 
trg. Nekateri imajo predloge glede razvoja evropskih politik, spet drugi pa se želijo 
Evropskemu parlamentu pritožiti proti odločitvam nacionalnih organov oziroma proti 
sodbam nacionalnih sodišč. Največ pa se jih vendarle pritoži zaradi neustreznega 
izvajanja zakonodaje EU ali zaradi nepravilnega prenosa te zakonodaje ali preprosto 
zaradi neizvajanja evropskih pravil oziroma njihovega kršenja.

Statistični podatki kažejo, da je Evropski parlament v letu 2010 prejel 1655 peticij, 
kar je 14 % manj kot v letu 2009, ko jih je bilo 1924. To jasno kaže na spremembo v 
trendu, saj se je število peticij v zadnjih letih nenehno povečevalo. 
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Statistična analiza peticij, prejetih v letu 2010, v primerjavi z letom 2009

Obravnava peticij Število 
peticij

% Število 
peticij

%

2009 2010
Dopustne 688 45,9 576 46,9
Nedopustne 812 54,1 653 53,1
Dopustne in zaključene 420 – 396 –
Posredovane v mnenje Komisiji 655 – 562 –
Posredovane v mnenje drugim 
organom

33 – 25 –

Posredovane v informacijo drugim 
organom

207 – 181 –

Neevidentirane 4 – 30 –

Približno 63,3 % peticij, prejetih leta 2010, tj. 1049, je bilo zaključenih v zgodnji fazi 
postopka, bodisi zato, ker je bilo ugotovljeno, da niso dopustne, bodisi zato, ker so 
bile dopustne, vendar so bile zaključene neposredno zatem, ko so bile vlagatelju 
poslane informacije o vprašanju, ki ga je postavil, oziroma so bile peticije 
posredovane drugemu odboru EP, v katerega pristojnost so sodile. Spodnji podatki 
kažejo, da so statistični podatki za leti 2010 in 2009 primerljivi.

2009
Obravnava Število peticij Odstotek

Dopustne 1062 56,3

Nedopustne 818 43,4
Neevidentirane 6 0,3
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2010
Obravnava Število peticij Odstotek

Dopustne 972 58,7
Nedopustne 653 39,5

Neevidentirane 30 1,8

V primerjavi z letom 2009 so države, iz katerih je prišlo največ peticij, nekoliko 
drugačne: v letu 2010 je na vrhu Španija, ki je s prvega mesta izrinila Evropsko unijo 
kot celoto, sledijo pa ji Nemčija, Italija, Romunija, Grčija, Združeno kraljestvo in 
Poljska.
Podobno kot lani je Luksemburg spet na zadnjem mestu, za Slovenijo in Latvijo. 

2009
Država Število 

peticij %

Evropska unija 403 18,6
Nemčija 298 13,8
Španija 279 12,9
Italija 176 8,1
Romunija 143 6,6
Poljska 100 4,6
Drugo 764 35,3

12,90%

6,61%
4,62%

35,23%

8,18%
13,82%

18,63% Spain

Romania
Poland

Others

Italy
Federal Republic of Germany

European Union

2010
Država Število 

peticij %

Španija 288 15,7
Evropska unija 285 15,6
Nemčija 273 14,9
Italija 182 9,9
Romunija 102 5,6
Grčija 71 3,9
Združeno 
kraljestvo 67 3,7

Poljska 66 3,6
Drugo 496 27,1

15,74%

5,57%

38,25%

9,95%
14,92%

15,57% Spain

Romania

Others

Italy

Federal Republic of  Germany

European Union
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Kot smo že omenili, je okolje tudi tokrat največja skrb vlagateljev peticij, saj sta se 
število in delež peticij s tega področja povečala, sledijo pa temeljne pravice, notranji 
trg in pravičnost. Poudariti velja, da se je število peticij o vračanju premoženja v 
primerjavi s prejšnjimi leti občutno zmanjšalo.

2009

Področje Število 
peticij Odstotek

Okolje 228 9,7

Temeljne pravice 164 7,0

Pravosodje 159 6,8

Notranji trg 142 6,0
Nepremičnine in 
njihovo vračanje 133 5,6

Zaposlitev 105 4,5

Zdravstvo 104 4,4

Promet 101 4,3

Socialne zadeve 93 4,0
Izobraževanje in 
kultura 82 3,5

Drugo 1043 44,3

4,29%

3,95%

5,65%
44,22%

6,75%

6,03% 4,42% 7,01%
9,73%

4,46%

3,48%

Transport

Social Affairs

Property & Restitution

Others

Justice

Internal Market

Health

Fundamental Rights

Environment

Employment

Education & Culture

2010

Področje Število 
peticij Odstotek

Okolje 245 12,2

Temeljne pravice 152 7,6

Notranji trg 131 6,5

Pravosodje 125 6,2

Promet 101 5,0

Zdravstvo 83 4,1

Socialne zadeve 76 3,8
Izobraževanje in 
kultura 72 3,6

Nepremičnine in 
njihovo vračanje 70 3,5

Zaposlitev 62 3,1

Drugo 887 44,3

5,04%

3,79%

3,49%
44,21%

6,24%

6,54%
4,14% 7,58%

12,28%

3,09%

3,59%

Transport

Social Affairs

Property & Restitution

Others

Justice

Internal Market

Health

Fundamental Rights

Environment

Employment

Education & Culture
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Opaziti je rahle razlike pri razčlenitvi peticij po jezikih: v letu 2010, podobno kot v 
letu 2009, nemščina in angleščina ostajata glavna jezika peticij, sledita jima španščina 
in italijanščina na tretjem in četrtem mestu, čeprav število in delež peticij v španščini 
naraščata. Malteščina, estonščina in slovenščina so na zadnjih treh mestih.

2009
Jezik Število peticij Odstotek

Nemščina 548 28,5

Angleščina 343 17,8

Španščina 237 12,3

Italijanščina 203 10,6

Poljščina 116 6,0

Romunščina 110 5,7

Francoščina 107 5,6

Drugo 260 13,5

12,32%

5,72%
6,03%13,51%

10,55%

28,48%
5,56%

17,83% Spanish

Romanian

Polish

Others

Italian

German

French

English

2010

Jezik Število 
peticij Odstotek

Nemščina 430 26,0

Angleščina 295 17,8

Španščina 261 15,8

Italijanščina 198 12,0

Francoščina 100 6,0

Poljščina 86 5,2

Romunščina 72 4,4

Grščina 58 3,5

Drugo 107 9,3

15,77%

4,35%5,20%12,87%

11,96%

25,98%
6,04%

17,82% Spanish

Romanian

Polish

Others

Italian

German

French

English
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Kar zadeva narodnost, Nemci ostajajo najbolj dejavni vlagatelji peticij, sledijo jim 
Španci in Italijani, kot v letu 2009. Romuni, Poljaki in Britanci so na lestvici takoj za 
njimi. Estonski, slovenski in slovaški državljani so na dnu, saj so v letu 2010 skupaj 
vložili samo 10 peticij.

2009
Državljanstvo 
prvotnega 
vlagatelja 
peticije

Število 
peticij

Odstotek

Nemčija 496 25,8
Španija 237 12,3
Italija 219 11,4
Romunija 150 7,8
Poljska 131 6,8
Združeno 
kraljestvo 121 6,3

Francija 79 4,1
Grčija 78 4,1
Drugo 414 21,5

6,29%

12,31%
7,90%6,70%

21,51%

11,38%

4,05%

4,10%

25,77%
United Kingdom

Spain

Romania

Poland

Others

Italy

Greece

France

Federal Republic of Germany

2010
Državljanstvo 
prvotnega 
vlagatelja 
peticije

Število 
peticij

Odstotek

Nemčija 409 24,7
Španija 261 15,7
Italija 214 12,9
Romunija 101 6,1
Poljska 94 5,6
Združeno 
kraljestvo

90 5,4

Francija 78 4,7
Grčija 68 4,1
Drugo 400 20,5

5,44%

15,77%
6,10%5,68%

20,54%

12,93%

4,11%

4,71%

24,71%
United Kingdom

Spain

Romania

Poland

Others

Italy

Greece

France

Federal Republic of Germany
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Kar zadeva obliko peticij, se nadaljuje trend iz leta 2009: vlagatelji peticije vse 
pogosteje vlagajo prek interneta, manj pa jih pošljejo v pisni obliki (v letu 2010 je bilo 
63,2 % vseh prejetih peticij poslanih po e-pošti, v primerjavi z 62,6 % v letu 2009).

2009
Oblika 
poslanih 
peticij

Število peticij %

E-pošta 1204 62,6

Pismo 720 37,4
37,42%

62,58%

Letter

e-mail

2010
Oblika 
poslanih 
peticij

Število peticij %

E-pošta 1046 63,2

Pismo 609 36,8

36,80%

63,20%

Letter
e-mail



PE462.845v03-00 16/19 PR\866499SL.doc

SL

Kar zadeva status peticij, jih je bila velika večina – 70,8 % – zaključenih v letu dni po 
vložitvi. Le majhno število peticij po štirih letih ostaja nezaključenih. V večini primerov so 
razlog za to pravni postopki, sproženi v državah članicah, postopki za ugotavljanje kršitev na 
Sodišču Evropske unije ali peticije o državah članicah.

Status peticij
Leto Nezaključene Zaključene
2010 453 27,4 1172 70,8
2009 270 14 % 1654 86 %
2008 195 10,3 % 1691 89,7 %
2007 140 9,3 % 1366 90,7 %
2006 55 5,4 % 966 94,6 %
2005 42 4,1 % 974 95,9 %
2004 18 1,8 % 984 98,2 %
2003 9 0,7 % 1306 99,3 %
2002 8 0,5 % 1593 99,5 %
2001 2 0,2 % 1130 99,8 %
2000 1 0,1 % 907 99,9 %
1999 1 0,1 % 933 99,9 %
1998 3 0,3 % 1124 99,7 %
1997 1 0,1 % 1305 99,9 %

Analiza statističnih podatkov kaže, da je bil v večini primerov razlog za to, da so bile peticije 
razglašene za nedopustne, dejstvo, da vlagatelji še vedno ne razlikujejo med evropskimi in 
nacionalnimi pristojnostmi, pa tudi med institucijami EU in Sveta Evrope ter Evropskim 
sodiščem za človekove pravice. To dejstvo priča, da si je treba bolj prizadevati za obveščanje 
državljanov o tem, kaj je pravica do peticije in kaj lahko dosežejo z njeno vložitvijo pri 
Evropskem parlamentu.

Eden od načinov, kako to doseči, so izboljšave spletnega mesta za peticije, tako na portalu 
Evropske unije kot na portalu Evropskega parlamenta. Tako bi imeli državljani, ki peticije 
oddajajo prek spleta, na voljo informacije o pristojnostih Parlamenta, ocenjevanju peticij, delu 
Odbora za peticije in možnostih za hitrejšo rešitev z drugimi mehanizmi na ravni EU ali 
nacionalni ravni (SOLVIT, EU Pilot, ECC-Net, evropski varuh človekovih pravic, nacionalni 
varuhi človekovih pravic in nacionalni parlamentarni odbori za peticije).

To poročilo, podobno kot prejšnja, opozarja, da bi morali imeti državljani na ravni EU 
„enotno okence“, kjer bi dobili vse informacije o rešitvah za domnevne kršitve njihovih 
pravic. To še naprej ostaja zelo pomemben cilj. Pobuda Evropske komisije za združitev 
uradnih in neuradnih mehanizmov za pritožbe na strani „Vaše pravice v EU“ na spletnem 
mestu www.europa.eu je pomemben korak naprej.
Kljub vsemu je treba razliko med uradnimi (pritožbe pri Evropski komisiji, peticije pri 
Parlamentu, pritožbe pri evropskem varuhu človekovih pravic) in neuradnimi mehanizmi 
(SOLVIT, ECC-Net, FIN-Net itd.) dobro pojasniti. Državljani morajo biti seznanjeni s tem, 
kje lahko najdejo informacije, ki jih potrebujejo. Prizadevanja Komisije v zvezi s tem je treba 
pozdraviti, saj je vzpostavila portal „Vaša Evropa“ in tako izboljšala dostop, obveščanje in 
pomoč o pravicah državljanov. Evropski parlament na tem področju ni bil tako uspešen. 
Spletna stran Odbora za peticije ni več dostopna z domače strani spletišča Parlamenta, temveč 
šele z druge strani: „Parlament in državljani“. Državljani morajo iskati podatke o tem, kam 
poslati peticijo, kar je povsem neprimerno, glede na to, da si prizadevamo razviti čim tesnejše 
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odnose z njimi. Morda je prav sprememba spletišča Parlamenta razlog za 14-odstoten padec 
števila peticij v letu 2010 v primerjavi z letom 2009, saj je Odbor za peticije zdaj manj 
prepoznaven v internetu kot prejšnja leta.

Odnosi z Evropsko komisijo

Evropska komisija ostaja naravni partner Odbora za peticije pri obravnavi peticij, saj je prav 
Komisija odgovorna za nadzor nad izvajanjem in spoštovanjem evropske zakonodaje. Delovni 
odnosi med institucijama so v splošnem dobri, kljub vsemu pa bi bilo treba skrajšati odzivni 
čas na zahteve za preiskavo, ki jih vloži odbor (trenutno povprečje znaša štiri mesece). 
Komisija bi poleg tega morala obveščati Odbor za peticije o poteku postopkov za ugotavljanje 
kršitev, neposredno povezanih s peticijami.
Odbor meni, da je treba Komisiji omogočiti, da ga bo obveščala o dogajanju v zvezi s 
postopki za ugotavljanje kršitev, povezanimi s peticijami, da se zagotovi dobro 
medinstitucionalno sodelovanje.
Omeniti kaže obisk podpredsednika Komisije Maroša Šefčoviča, odgovornega za 
medinstitucionalne odnose in upravo, ki je poslancem 29. septembra 2010 predstavil predlog 
Komisije o evropski državljanski pobudi, pa tudi predstavitev podpredsednice Viviane Reding 
o državljanstvu in pravicah otrok 25. oktobra 2010. 

Odnosi s Svetom

Odbor za peticije pozdravlja udeležbo predstavnikov Sveta na srečanjih odbora, vendar 
obžaluje, da to sodelovanje ni bolj dejavno, saj bi se lahko tako reševanje peticij, pri katerih je 
odločilno sodelovanje držav članic, premaknilo z mrtve točke.

Odnosi z evropskim varuhom človekovih pravic – obiski varuha  

Člani odbora menijo, da je varuh človekovih pravic Nikiforos Diamanduros v obdobju, na 
katerega se nanaša poročilo, svoja pooblastila izvajal na dejaven in uravnotežen način, tako 
kar zadeva preučevanje in obravnavanje pritožb ter vodenje in zaključevanje preiskav, kot 
tudi kar zadeva ohranjanje konstruktivnih odnosov z institucijami in organi Evropske unije ter 
spodbujanje državljanov, da v odnosu do teh institucij in organov uveljavljajo svoje pravice. 
Pohvaliti je treba tudi odlične odnose v institucionalnem okviru med varuhom in odborom. 
Varuh je večkrat nagovoril parlamentarni Odbor za peticije: 4. maja 2010, ko je predstavil 
letno poročilo za leto 2009 in spregovoril o svojem osnutku priporočil Evropski komisiji v 
zvezi s pritožbo 676/2008/RT, ter 29. septembra 2010, ko je govoril o reformi Uredbe (ES) 
št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije. 

Misije za ugotavljanje dejstev v letu 2010

 Misija za ugotavljanje dejstev v Huelvi (Španija) od 16. do 18. februarja 2010 na osnovi 
peticij 631/2007, 1458/2007 in 1682/2008 o onesnaženju rečnega ustja v Huelvi.
Odbor je priporočil, da se znova vzpostavi komunikacija med pristojnimi nacionalnimi 
organi ter občinskimi in regionalnimi oblastmi, da se vzpostavi trajen dialog z državljani 
in da se obnovi zaupanje. Oblasti in vpletena podjetja bi morali omogočiti inšpekcije v 
objektih za ravnanje z odpadki. Člani odbora so menili, da bi bilo treba čim prej opraviti 
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podrobnejšo, specifično študijo o delavcih v lokalni industriji in posebno študijo o učinkih 
onesnaženja tal in vode, vključno s porečjem in rečno strugo, jo objaviti in uporabiti pri 
ravnanju z odpadki. V vsakem primeru pa je treba celotno lokacijo dekontaminirati, da bo 
stanje regije v skladu z vso veljavno zakonodajo EU. Opredeliti je treba poseben cilj za 
ponovne naložbe v to lokacijo, da se ustvarijo trajnostne možnosti za zaposlovanje in da 
se zagotovi ponovno usposabljanje za delavce, ki so ali so bili zaposleni tam.

 Misija za ugotavljanje dejstev v italijanski regiji Kampanija od 28. do 30. aprila 2010 na 
osnovi peticije 683/2005 in 15 drugih v zvezi z ravnanjem z odpadki. 
Odbor je priporočil pripravo celovitega načrta za celovito ravnanje z odpadki: smernice 
za ravnanje s komunalnimi odpadki za obdobje 2010–2013 je treba preoblikovati v 
konkreten in podroben akcijski načrt s kratko- in dolgoročnimi cilji. Ta načrt mora 
vsebovati čiščenje onesnaženih območij ter zagotavljanje usposabljanja, obveščanja in 
podpore za lokalne oblasti in izvajalce. Usklajen mora biti z nacionalno strategijo za 
ravnanje z odpadki in jo dopolnjevati. Državljanom je treba omogočiti udeležbo in jim 
prisluhniti, obnoviti pa je treba tudi zaupanje. Načrtovanje in izvajanje celovitega cikla za 
ravnanje z odpadki je naloga italijanskih oblasti. Kljub vsemu je Odbor za peticije pozval 
Evropsko komisijo, naj pozorno spremlja in podpira Italijo v njenih prizadevanjih, da bi 
spoštovala zakonodajo EU. 

 Misija za ugotavljanje dejstev v krajih Mellau in Damüls, Vorarlberg (Avstrija), od 
29. septembra do 1. oktobra 2010 na osnovi peticije 672/2007 o štirih novih smučarskih 
vlečnicah v okviru povezave med smučarskimi središči.
Odbor je priporočil, da se Evropsko komisijo zaprosi za mnenje o prenosu direktive o 
presoji vplivov na okolje v avstrijsko zakonodajo, o obtožbah, da je bil projekt razdeljen 
na več delov, da ta direktiva zanj ne bi več veljala, in o tem, v kolikšni meri je razdelitev 
na podprojekte sprejemljiva, kar zadeva čas, lokacijo in pravno obliko. Komisijo naj bi 
zaprosili tudi za pojasnilo, kaj v zvezi z izravnalnimi ukrepi določata zakonodaja EU in 
sodna praksa in kako so bile te določbe prenesene v avstrijsko zakonodajo.

Ključne teme v letu 2010

Z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe 1. decembra 2009 je Listina EU o temeljnih 
pravicah postala pravno zavezujoča. Kot je mogoče razbrati iz prejetih peticij, so te pravice 
drugo najpogostejše vprašanje, ki so ga zastavljali vlagatelji. Prav tako je treba omeniti, da je 
osnova za vključitev omenjene listine v primarno zakonodajo EU načelo subsidiarnosti, kar 
pomeni, da morajo države članice zagotavljati spoštovanje načel te listine. S tem so nastale 
nove odgovornosti za institucije, ki sprejemajo odločitve in jih izvajajo, pa tudi za države 
članice, ko izvajajo zakonodajo EU na nacionalni ravni, saj so postale določbe listine 
neposredno izvršljive na evropskih in nacionalnih sodiščih.
Odbor je zelo naklonjen temu, da se način uporabe listine jasneje opredeli, in je sklenil v 
letu 2011 organizirati strokovno predstavitev na to temo.

Evropska komisija je v letu 2010 Evropskemu parlamentu in Svetu predstavila predlog uredbe 
o evropski državljanski pobudi. Odbor za peticije je pripravil mnenje k poročilu, ki ga je o 
tem predlogu pripravil Odbor za ustavne zadeve. Odbor je prepričan, da bo evropska 
državljanska pobuda postala novo orodje, ki bo zagotovilo, da se sproži javna razprava o 
določenih vprašanjih, saj gre za nov instrument participativne demokracije na ravni EU. Še 
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zlasti je namenjena temu, da bi prisluhnili državljanom in jim dali na voljo sredstvo za 
naslovitev nekaterih vprašanj na evropske institucije. Eden od ciljev evropske državljanske 
pobude je tudi spodbujanje čezmejnih razprav. Odbor meni, da lahko Evropski parlament 
pomaga pri doseganju teh ciljev z vsemi razpoložljivimi sredstvi v podporo državljanskim 
pobudam, zlasti z organizacijo javnih predstavitev. Odbor za peticije želi podpreti ta proces in 
državljanom pomagati s svojimi bogatimi izkušnjami, da bo mogoče doseči omenjene cilje.

Sklep

Evropska komisija je leto 2013 razglasila za evropsko leto državljanstva, da bi spodbudila 
razpravo o evropskem državljanstvu in ozavestila državljane EU o njihovih pravicah. Odbor 
za peticije želi to pobudo podpreti in državljanom ponuditi neposredno povezavo z 
institucijami ter tako zagotoviti, da bodo te prisluhnile njihovim težavam.


