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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o dejavnostih Odbora za peticije v letu 2012
(2013/2013(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju prejšnjih resolucij o razpravah Odbora za peticije,

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

– ob upoštevanju členov 24, 227, 228, 258 in 260 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
(PDEU),

– ob upoštevanju členov 48 in 202(8) Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za peticije (A7-xxxx/2013),

A. ker je Listina Evropske unije o temeljnih pravicah v skladu s Protokolom št. 30 k Pogodbi 
z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe1 že postala pravno zavezujoča; ker Parlament 
nasprotuje omejevalni razlagi področja uporabe te listine, ki jo zagovarja Evropska 
komisija; ker Pogodba vzpostavlja tudi pravno podlago za pristop EU k Evropski 
konvenciji o človekovih pravicah in za evropsko državljansko pobudo;

B. ker je Odbor za peticije v letu 2012 prejel 1 984 peticij, ki so se v glavnem nanašale na 
vprašanja temeljnih pravic, okolja in notranjega trga; 

C. ker je ta odbor na področju temeljnih pravic v letu 2012 veliko pozornosti posvetil 
pravicam invalidov in otrok, lastninskim pravicam, pravici do prostega gibanja brez 
vsakršne diskriminacije, varstvu svobode izražanja in zasebnosti ter pravici do vpogleda v 
dokumente in pravici do informacij; 

D. ker je bilo iz peticij, ki so jih vložili državljani, mogoče razbrati, da še vedno prihaja do 
diskriminacije zaradi vere ali prepričanja, invalidnosti, pripadnosti manjšini ali določeni 
etnični skupini, starosti ali spolne usmerjenosti.

E. ker je treba pobude EU za boj proti diskriminaciji, kot je okvir EU za nacionalne strategije 
vključevanja Romov iz leta 2011, hitro vpeljati v nacionalne strategije ter jih nenehno 
pregledovati in spremljati ob upoštevanju spreminjajočih se gospodarskih in socialnih 
razmer;

F. ker pri varstvu okolja ni mogoče preceniti grožnje, ki jo pomenijo onesnaženje ter 
okoljska malomarnost in zlorabe, saj prinašajo tveganja za biotsko raznovrstnost in 
ekosisteme, pa tudi za javno zdravje, ki so dolgotrajna in lahko pogosto ogrozijo življenja; 
ker je Odbor za peticije v letu 2012 veliko pozornosti posvetil izvajanju zakonodaje o 
odpadkih in vodi, pa tudi presoji vpliva projektov in dejavnosti na okolje in javno zdravje; 

G. ker Komisija kljub medinstitucionalnemu sporazumu, ki ga je sklenila s Parlamentom, ni 
                                               
1 UL C 306, 17.12.2007.
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pripravljena pravočasno posredovati informacij o naravi svojih razprav v postopkih 
ugotavljanja kršitev pri izvajanju okoljske zakonodaje in o odločitvah, ki jih v zvezi s tem 
sprejme; ker je to precejšen razlog za skrb, saj obstaja možnost, da bo ekosistemom in 
zdravju povzročena nepopravljiva škoda in da bodo uničeni;

H. ker je leto 2013 evropsko leto državljanov in ker so prav državljani in rezidenti EU kot 
posamezniki ali člani združenj najbolj upravičeni soditi o učinkovitosti evropske 
zakonodaje v praksi in opozarjati na morebitne pomanjkljivosti, ki preprečujejo pravilno 
izvajanje zakonodaje in uveljavljanje pravic v celoti; 

I. ker je zato Odbor za peticije v letu 2012 veliko časa in truda namenil razpravam o pomenu 
državljanstva, ki je tesno povezan s svobodo gibanja v EU; ker so peticije pokazale, da se 
državljani Unije pri uveljavljanju čezmejnih pravic še vedno srečujejo z zelo pogostimi in 
konkretnimi ovirami, kar ima neposredne posledice za vsakodnevna življenja in blaginjo 
številnih gospodinjstev; 

J. ker postopek peticij samo – in tako bi tudi moralo ostati – dopolnjuje druge mehanizme za 
popravo krivic, ki so na voljo državljanom, kot so na primer pritožbe pri Komisiji ali 
Evropskemu varuhu človekovih pravic; ker je zlasti sistem SOLVIT pomembno orodje, s 
katerim lahko državljani EU poiščejo hitre rešitve za težave, nastale zaradi nepravilne 
uporabe zakonodaje o notranjem trgu s strani javnih organov; ker enotni spletni portal 
„Uveljavljanje pravic“ ponuja pomembne informacije za državljane, ki želijo vložiti 
pritožbo zaradi nepravilne uporabe zakonodaje EU;

K. ker se je 1. aprila 2012 začela uporabljati evropska državljanska pobuda, nov instrument 
participativne demokracije, in ker je bilo v tem letu sproženih kar šestnajst pobud; ker bo 
Odbor za peticije odigral odločilno vlogo pri organizaciji javnih predstavitev za uspešne 
pobude;

L. ker je bila peticija št. 630/2006 o dveh sedežih Evropskega parlamenta, ki jo je podpisalo 
več kot milijon državljanov EU, začasno zadržana;

M. ker je očitno, da ni dovolj jasno strukturiranih in široko dostopnih informacij in da se 
državljani EU ne zavedajo dovolj svojih pravic; ker so to odločilne ovire za aktivno 
državljanstvo EU;

N. ker evropski državljani in rezidenti upravičeno pričakujejo, da bodo vprašanja, ki jih 
sprožijo pri Odboru za peticije, brez nepotrebnega odlašanja rešena v pravnem okviru 
Evropske unije in da bodo člani tega odbora branili njihovo naravno okolje, zdravje, 
svobodo gibanja, dostojanstvo ter temeljne pravice in svoboščine;

O. ker nekatere peticije, na primer ena najstarejših, ki obravnava diskriminacijo tujejezičnih 
predavateljev („lettori“) v Italiji, ostajajo nerešene, saj se Komisija, Parlament in 
nacionalni organi niso mogli dogovoriti, zato so vlagatelji še vedno v negotovosti glede 
izida; 

* * *

1. je seznanjen, da so se peticije, ki so jih leta 2012 vložili državljani in rezidenti Evropske 
unije, nanašale predvsem na domnevne kršitve zakonodaje EU na področju temeljnih 
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pravic, okolja, notranjega trga in lastninskih pravic; meni, da te peticije pričajo o tem, da 
sta nepopoln prenos zakonodaje EU ali njena napačna uporaba še vedno pogosta in 
razširjena pojava; zato ocenjuje, da pravni korpus Evropske unije pričakovanih rezultatov 
navsezadnje ne izpolnjuje docela;

2. ugotavlja, da so temeljne pravice še vedno glavna tema vloženih peticij, zlasti vprašanja v 
zvezi s pravicami invalidov in otrok, lastninskimi pravicami, pravico do prostega gibanja 
brez vsakršne diskriminacije, varstvom svobode izražanja in zasebnosti ter pravico do 
vpogleda v dokumente in pravico do informacij; poziva države članice, naj te pravice, kot 
jih določa Pogodba, spoštujejo, od Komisije pa zahteva, naj sprejme potrebne ukrepe, s 
katerimi bo države članice kršiteljice prisilila, da odpravijo neskladja med nacionalno 
zakonodajo in temeljnimi pravicami državljanov EU;

3. opozarja, da še vedno prihaja do diskriminacije državljanov zaradi vere ali prepričanja, 
invalidnosti, pripadnosti manjšini, starosti ali spolne usmerjenosti; še posebej svari, da se 
Romi po vsej EU še vedno srečujejo z ovirami pri vključevanju v družbo; zato poziva 
Komisijo, naj olajša medvladno sodelovanje na tem področju, zagotovi dovolj finančnih 
sredstev za izvajanje nacionalnih strategij za vključevanje Romov in dejavno spremlja, ali 
se te strategije v državah članicah učinkovito izvajajo;

4. poziva Komisijo, naj pripravi predlog zakonodajnega akta, ki bo dokončno rešil vprašanje 
vzajemnega priznavanja dokumentov o osebnem statusu in njihovih učinkov med 
državami članicami;

5. ponovno poziva države članice, naj zagotovijo prosto gibanje vsem državljanom EU in 
njihovim družinam brez diskriminacije na podlagi spolne usmerjenosti ali državljanstva; 
ponovno poziva države članice, naj v celoti izvajajo pravice iz členov 2 in 3 
Direktive 2004/38/ES, ne le za zakonce različnega spola, pač pa tudi za registriranega 
partnerja, člana gospodinjstva ali partnerja, s katerim ima državljan EU ustrezno potrjeno 
in trdno razmerje, vključno z istospolnimi pari, na osnovi načel vzajemnega priznavanja, 
enakosti, nediskriminacije, dostojanstva ter spoštovanja zasebnosti in družinskega 
življenja; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj zagotovi dosledno izvajanje te direktive;

6. ugotavlja, da je tudi okolje še vedno ena od glavnih tem peticij, kar kaže, da javni organi 
pogosto niso sposobni poskrbeti za ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov ter 
zagotavljati najvišjih standardov javnega zdravja; še zlasti opozarja na številne peticije o 
ravnanju z odpadki, vodi ter presoji vpliva projektov in dejavnosti na okolje in javno 
zdravje; poziva Komisijo, naj okrepi okoljski zakonodajni okvir in še zlasti zagotovi 
njegovo pravilno izvajanje; obžaluje, da nekatere države članice niso našle trajnostne 
rešitve za težave z ravnanjem z odpadki, čeprav so se zelo trudile;

7. poleg tega ugotavlja, da se državljani v Evropski uniji še vedno soočajo z ovirami na 
notranjem trgu, in sicer pri uveljavljanju svobode gibanja kot posamezniki, kot delavci in 
tudi kot ponudniki in porabniki blaga in storitev; opozarja predvsem na to, da morata biti 
čezmejno pravosodno sodelovanje in učinkovitost tudi v prihodnje prednostni področji; v 
splošnem ocenjuje, da okrepljeno čezmejno sodelovanje in usklajevanje opazno koristita 
varstvu pravic potrošnikov in spodbujata gospodarsko rast;

8. opozarja na prizadevanja Odbora za peticije, da bi posredoval zahteve mnogih državljanov 
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po pravnem okviru EU, ki bo zagotavljal temeljitejšo zaščito živali in prispeval k 
njihovemu dobremu počutju, vključno s hišnimi ljubljenčki in potepuškimi živalmi;

9. opozarja na pomen ustanovitve delovne skupine za španski zakon o obalnih območjih, ki 
je podrobno preučevala s tem povezane peticije in spremembe zakonodaje; znova 
poudarja, kako pomembni za to so neposredni stiki s španskimi nacionalnimi organi, in 
pozdravlja nadaljnje sodelovanje pri iskanju boljšega ravnovesja med lastninskimi 
pravicami in varstvom okolja; 

10. pozdravlja ugotovitve Odbora za peticije z obiska za ugotavljanje dejstev v Berlinu v 
zvezi družinskimi zadevami in zaščito otrok, zlasti v čezmejnih tožbah za skrbništvo; 
glede na to, da tovrstne peticije ne pojenjajo, ugotavlja, da to vprašanje očitno še ni rešeno 
in da je bil Odbor za peticije obveščen o podobnih primerih v drugih državah članicah, 
zlasti na Danskem;

11. meni, da so boljše upravljanje in učinkovitejša pravna sredstva neposredno povezana s 
preglednostjo in dostopom do informacij;

12. v zvezi s tem opozarja na raziskavo javnega mnenja Eurobarometer, ki je pokazala, da 
samo 36 % državljanov EU meni, da so dobro obveščeni o svojih pravicah, samo 24 % pa 
jih ocenjuje, da so dobro obveščeni o tem, kako lahko ukrepajo, če so njihove pravice 
kršene; zato poudarja, da je treba nemudoma povečati dostopnost informacij in natančneje 
pojasniti razlike med nalogami posameznih nacionalnih in evropskih institucij, da bodo 
peticije in pritožbe naslovljene na ustrezne organe; 

13. Komisijo še posebej poziva, naj poskrbi za večjo prijaznost do uporabnikov spletnega 
portala „Uveljavljanje pravic“ in naj državljane EU obvešča o njegovem obstoju; 

14. je odločen, da bo do konca leta 2013 vzpostavil bolj praktičen in prepoznaven spletni 
portal za vlaganje peticij, ki bo olajšal dostop do postopka peticij in ponujal dragocene 
informacije o tem sredstvu, pa tudi o drugih mehanizmih za popravo krivic; poziva, da se 
pravici do vlaganja peticij nameni opaznejše mesto na domači strani spletnega mesta 
Parlamenta; 

15. poudarja, da ima Odbor za peticije poleg drugih institucij, organov in instrumentov, kot so 
evropska državljanska pobuda, Evropski varuh človekovih pravic, Evropska komisija in 
preiskovalni odbori, samostojno in jasno vlogo kontaktne točke za vse državljane kot 
posameznike; poudarja še, da mora biti Odbor za peticije tudi v prihodnje referenčna 
točka za državljane, katerih pravice so bile kršene;

16. pozdravlja konstruktivno sodelovanje med Odborom za peticije in Evropskim varuhom 
človekovih pravic; podpira dejavnosti varuha v zvezi z nepravilnostmi pri delovanju 
institucij, organov, uradov in agencij EU;

17. pozdravlja nenehno sodelovanje z Evropsko komisijo; kljub temu poudarja, da Odbor za 
peticije pričakuje, da bo izčrpno in pravočasno obveščen o novostih v postopkih 
ugotavljanja kršitev; poziva Komisijo, naj v povezavi s potekom postopkov za 
ugotavljanje kršitev peticije in pritožbe obravnava enakovredno; poleg tega jo poziva, naj 
Odboru za peticije posreduje podrobne podatke in statistično analizo vseh pritožb, ki jih 
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preuči;

18. poudarja, da je dostop do informacij, ki jih imajo institucije EU, bistvenega pomena za 
državljane, ki želijo razumeti politične in gospodarske razprave v ozadju sprejetih 
odločitev; meni, da bi Komisija lahko izboljšala dostop do informacij o preiskavah in 
primerih kršitev, ne da bi bil ogrožen namen preiskav, in da lahko prevladujoči javni 
interes upraviči dostop do teh primerov, zlasti če gre za temeljne pravice, zdravje ljudi ali 
živali in zaščito okolja pred nepopravljivo škodo ali če potekajo postopki v zvezi z 
diskriminacijo manjšine ali kršenjem osebnega dostojanstva, pod pogojem, da je pri tem 
zagotovljeno varovanje poslovne tajnosti in občutljivih informacij v zvezi s sodnimi 
primeri, primeri na področju konkurence in osebnimi spisi; 

19. še zlasti ugotavlja, kako pomemben je prispevek mreže SOLVIT k razkrivanju in 
reševanju težav pri izvajanju zakonodaje o notranjem trgu; se zavzema za izboljšave tega 
orodja EU, in sicer tako, da bi države članice v nacionalnih središčih mreže SOLVIT 
zaposlile zadostno število ljudi;

20. poudarja, da je pravna služba potrdila, da so področja dejavnosti institucij Evropske unije, 
kot jih opredeljuje Pogodba, obsežnejša kot goli seštevek pristojnosti, ki jih uresničuje 
Unija; poziva Komisijo, naj peticije obravnava v luči te temeljne ugotovitve;

21. obžaluje malomarnost številnih držav članic pri prenosu in izvrševanju evropske 
zakonodaje, saj je to trdovraten problem, zaradi katerega je delo Odbora za peticije tako 
pomembno; poziva države članice, naj zakonodajo EU prenašajo in izvajajo povsem 
pregledno, in glede na ta cilj meni, da je treba obojestransko izboljšati sodelovanje s 
parlamenti in vladami držav članic; 

22. pozdravlja evropsko leto državljanstva 2013; poziva vse institucije in organe Evropske 
unije in držav članic, naj v tem letu izboljšajo svoje storitve za evropske državljane in 
rezidente v smislu načel iz Pogodb in dejstev, predstavljenih v tem poročilu;

23. ugotavlja, da mehanizem za peticije ni samo storitev, temveč pravica vseh evropskih 
državljanov in rezidentov; se zavezuje, da si bo prizadeval za učinkovitejši, preglednejši 
in bolj nepristranski postopek za peticije in pri tem ohranil pravice do sodelovanja članov 
Odbora za peticije, tako da bo obravnava peticij v različnih fazah postopka lahko vzdržala 
sodno presojo; 

24. poudarja, da igrajo obiski za ugotavljanje dejstev v postopku peticij bistveno vlogo, saj 
niso samo pravica Parlamenta do sodelovanja, temveč tudi obveznost do vlagateljev 
peticij; potrjuje svojo ugotovitev iz prejšnjega poročila Odbora za peticije, da so potrebna 
natančnejša pisna postopkovna pravila za pripravo, izvedbo in ocenjevanje obiskov, da se 
po eni strani vsem njihovim udeležencem omogoči, da dejstva predstavijo iz svojega 
zornega kota, po drugi strani pa zagotovi, da imajo vsi člani odbora priložnost sodelovati 
pri odločanju o sklepih in priporočilih Odbora za peticije;

25. poziva konferenco predsednikov, naj okrepi preiskovalno vlogo Odbora za peticije in 
upošteva njegovo posebno naravo ter nemudoma in v celoti podpre predlagane obiske za 
ugotavljanje dejstev;
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26. meni, da so javne predstavitve koristen način za izčrpno preučevanje vprašanj, ki so jih 
načeli vlagatelji peticij; želi na primer opozoriti na javno predstavitev o odkrivanju in 
izkoriščanju nekonvencionalnih virov energije, na kateri so bili upoštevani pomisleki iz 
peticij državljanov EU; ugotavlja, da so končne odločitve v pristojnosti držav članic, pod 
pogojem, da v celoti spoštujejo zakonodajo EU;

27. nestrpno pričakuje, da bo skupaj s pristojnim zakonodajnim odborom organiziral javne 
predstavitve uspešnih evropskih državljanskih pobud; znova izraža prepričanje, da bo to 
novo orodje okrepilo demokratične institucije Unije in oplemenitilo idejo evropskega 
državljanstva;

28. je prepričan, da bi bil najboljši način za uresničevanje vloge in odgovornosti Odbora za 
peticije ter za krepitev njegove prepoznavnosti, učinkovitosti, odgovornosti in 
preglednosti to, da bi imel več možnosti, da na plenarnemu zasedanju predstavi vprašanja, 
ki so pomembna za evropske državljane, in da zasliši priče, vodi preiskave in organizira 
predstavitve na kraju samem;

29. prosi konferenco predsednikov, naj preveri, ali bi bilo za izpolnitev teh formalnih zahtev 
glede obiskov za ugotavljanje dejstev in plenarnih zasedanj primerno spremeniti 
poslovnik;

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

Pravica do vložitve peticije

Pravica državljanov in rezidentov Evropske unije kot posameznikov ali v imenu združenj do 
vložitve peticije v Evropskem parlamentu je dolgoletna pravica, dodeljena s Pogodbo o 
delovanju Evropske unije (člen 227) in Listino EU o temeljnih pravicah (člen 44). Pravica do 
vložitve peticije je bistveno demokratično orodje, saj poslancem Evropskega parlamenta 
zagotavlja vpogled v to, katera vprašanja dejansko tarejo državljane, in tudi dokazuje, da je 
Evropski parlament pripravljen neposredno posredovati, da bi spodbujal in varoval pravice 
državljanov.

Člani odbora za peticije preverijo dopustnost vsake vložene peticije, preučijo njeno vsebino in 
ukrepajo v zvezi z njo. Ukrepi pogosto vključujejo neposreden dialog z drugimi odbori 
Evropskega parlamenta in drugimi institucijami EU, zlasti Evropsko komisijo, ki so pozvani, 
naj zadevo raziščejo ali podajo svoje mnenje. Odbor se lahko posvetuje tudi z državnimi 
upravami ali stalnimi predstavništvi, organizira obiske za ugotavljanje dejstev in pripravlja 
samoiniciativna poročila. Cilj članov odbora je odgovoriti predlagateljem peticij s sklepi, 
priporočili ali napotitvami na druge institucije ali organe.

Pomen državljanstva

Člani odbora za peticije (PETI) so skozi vse leto 2012 posvečali veliko časa in truda 
razpravam o pomenu državljanstva in ovirah, s katerimi se državljani Evropske unije še vedno 
srečujejo pri uveljavljanju svojih pravic. 

Odbor za peticije je še posebej pozdravil začetek izvajanja evropske državljanske pobude 
(ECI) s 1. aprilom 2012. Evropska državljanska pobuda predstavlja prvi instrument 
nadnacionalne participativne demokracije in bo državljanom omogočila, da bodo dejavno 
sodelovali pri oblikovanju evropskih politik in zakonodaje. Odbor PETI bo v tem postopku 
skupaj s pristojnim zakonodajnim odborom igral temeljno vlogo neodvisnega organizatorja 
javnih razprav na teme uspešnih evropskih državljanskih pobud. Maja so člani odbora 
izmenjali mnenja s podpredsednikom Evropske komisije Marošem Šefčovičem, ki je takrat 
razglasil simbolično registracijo prve evropske državljanske pobude, posvečene politikam za 
evropsko mladino – „Fraternity 2020“.

Odbor za peticije je vložil pobudo za prednostno razpravo na marčevskem plenarnem 
zasedanju v Bruslju, na katerem je Evropski parlament sprejel samoiniciativno „Poročilo o 
državljanstvu EU iz leta 2010“ (poročevalka: Adina-Ioana Vălean). Poročilo, o katerem so 
podali mnenje Odbor za kulturo, Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov in Odbor za 
ustavne zadeve, izpostavlja vprašanja v zvezi s prostim gibanjem državljanov EU in zaščito 
temeljnih pravic ter izpostavlja ovire, na katere pri uveljavljanju svojih pravic naletijo 
istospolni partnerji in romsko prebivalstvo. Namen poročila je prispevati k večji 
ozaveščenosti in spodbuditi razpravo o pomenu državljanstva v Evropski uniji.

V začetku leta je odbor PETI prispeval tudi k delu Odbora za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve z mnenji za dve ključni poročili. Ob razglasitvi leta 2013 za 
evropsko leto državljanov je odbor PETI pozval k ukrepom za zagotovitev informacij 
državljanom Unije o delu Odbora za peticije in Evropskega varuha človekovih pravic, da bi ju 
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lahko bolje izkoristili ter branili svoje pravice v skladu s pravom Unije (poročevalec: 
Nikolaos Salavrakos). V zvezi s Programom za pravice in državljanstvo, ki je predlagan za 
obdobje od 2014 do 2020, je odbor PETI pozval k vključitvi izrecnih omemb pravic invalidov 
in potrebe po pravičnem, dostopnem in preglednem dodeljevanju sredstev v okviru programa, 
saj sta bili ti dve vprašanji predmet številnih peticij (poročevalka: Adina-Ioana Vălean).

Da bi še naprej razpravljali o pomenu državljanstva v Evropski uniji, se je odbor PETI odločil 
za skupno obravnavo z Odborom za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
dne 19. februarja 2013.

o Vpliv gospodarske krize na pomen državljanstva

Skozi vse leto 2012 je gospodarska kriza še naprej močno vplivala na večino regij po vsej 
Evropski uniji in hitro zmanjševala blaginjo stotisočev gospodinjstev. Ta dejstva so med 
državljani Evropske unije vzbudila dvom glede zdravja demokratičnih institucij na ravni 
držav članic in evropski ravni, vključno z načinom odločanja v Evropskem parlamentu.

Septembra je Odbor za peticije dolgo razpravljal o peticiji, ki obravnava prav to vprašanje. 
Peticija, ki jo je podpisalo več kot 10 000 državljanov, zagovarja oblikovanje zvezne 
gospodarske vlade v Evropski uniji: fiskalne unije, ki bi bila demokratično odgovorna 
Evropskemu parlamentu in bi vključevala strukturne reforme s ciljem dviga konkurenčnosti in 
zaposlovanja. Predlagatelji peticije so se zavzeli tudi za konvencijo o ustavi, ki bi sledila 
volitvam v Evropski parlament leta 2014.

Med razpravo so se člani odbora PETI strinjali, da sedanja gospodarska kriza krši pravice 
državljanov, in sicer ne le gospodarskih, pač pa tudi socialne in politične pravice, dodeljene s 
Pogodbo in Listino o temeljnih pravicah. Erozijo demokracije nedvomno občutijo po vsej 
Uniji in širša javna razprava je nujno potrebna.

Zato se je odbor PETI odločil, da predlaga organizacijo javne razprave o državljanskih 
pravicah in gospodarski krizi v letu 2013. V razpravo, ki jo bo pripravil skupaj z Odborom za 
ustavne zadeve, bodo vključeni državljani iz vseh držav članic, razpravljali pa bodo o načinih 
in orodjih za večjo demokratično odgovornost in udejstvovanje.

o Nujnost dobrega upravljanja in ustreznega izvajanja prava EU

Pravica do dobrega upravljanja je temeljna pravica, ki zagotavlja, da se vprašanja, težave in 
druge zadeve državljanov obravnavajo nepristransko, pravično in v razumnem roku. Številne 
peticije v zadnjih letih dokazujejo, da se državljani vse večkrat neposredno soočajo z upravo 
EU in da primeri samovoljnosti, pravne negotovosti in pomanjkanja preglednosti predstavljajo 
tveganje za zmanjšanje zaupanja državljanov Evropske unije v evropske institucije. Zato je 
odbor PETI aprila sprejel mnenje za Odbor za pravne zadeve, v katerem je izrazil 
zaskrbljenost, da pravica do dobrega upravljanja ni dovolj zaščitena. V mnenju pozdravlja 
predlog novega zakona o upravnem postopku, hkrati pa poudarja potrebo po posebnih 
določbah o postopkih za ugotavljanje kršitev in navzkrižjih interesov (poročevalka: Margrete 
Auken).

Ustrezno izvajanje prava Evropske unije je prav tako bistven pogoj za legitimnost 
demokratičnega upravljanja in zagotavljanje, da bodo državljani svoje pravice uživali v celoti. 
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V ločenem mnenju za Odbor za pravne zadeve so člani odbora PETI poudarili, da državljani 
in organizacije civilne družbe mehanizem peticij še naprej uporabljajo v glavnem za 
poročanje in pritožbe o neizpolnjevanju evropske zakonodaje s strani organov držav članic na 
različnih ravneh. Člani odbora PETI so zlasti opozorili, da so državljani v veliki meri še 
vedno neobveščeni o postopkih za ugotavljanje kršitev in imajo pogosto občutek, da se jih 
zavaja glede veljavnosti zakonodaje EU v primerih poznega prenosa in glede dejanskega 
področja uporabe Listine o temeljnih pravicah. Odbor PETI je zato pozval k vsebinskemu in 
oprijemljivemu napredku v smeri povečane preglednosti s pomočjo večje dostopnosti 
informacij o pritožbah, primerih kršitev in drugih mehanizmih za izvrševanje (poročevalka: 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg).

Zagovarjanje temeljnih pravic

Temeljne pravice enako kot v prejšnjih letih ostajajo glavni predmet peticij, vloženih na 
Odbor za peticije. Leta 2012 je bilo skupaj vloženih xx peticij, ki so do neke mere naznanjale 
kršitve temeljnih pravic in s tem pozivale k učinkovitejši zaščiti evropskih vrednot, zapisanih 
v Listini in Pogodbah.  To predstavlja xx % peticij v letu 2012, v primerjavi z xx % v letih 
2011, 2010, 2009. 

EU in njene institucije so dolžne spoštovati, zagotavljati, varovati in spodbujati temeljne 
pravice evropskih državljanov. Odbor za peticije pri tej dolžnosti igra ključno vlogo, saj mu je 
posebej zaupano iskanje zunajsodnih rešitev v imenu predlagateljev peticij, da bi državljanom 
pomagal pri uveljavljanju njihovih temeljnih pravic in ustrezni uporabi vrednot in načel iz 
Listine in Pogodb.

Na tem področju je Odbor za peticije prispeval mnenje za Odbor za državljanske svoboščine, 
pravosodje in notranje zadeve o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji 
(2010–2011) (poročevalka: Adina-Ioana Vălean). V mnenju je opozoril na trdovratno 
diskriminacijo državljanov zaradi njihove vere ali prepričanja, invalidnosti, pripadnosti 
manjšinjski skupini, starosti ali spolne usmerjenosti. Obsodil je tudi omejitve svobode 
medijev, ki pogosto ovirajo pluralnost medijev, opozoril, da imajo državljani pravico do 
prostega gibanja in prebivanja v Evropski uniji in poudaril, da so prenosljivost 
socialnovarstvenih dajatev, pokojnin in zdravstvenega zavarovanja ter priznavanje poklicnih 
kvalifikacij in listin o osebnem stanju ter njihovih učinkov pomembne pravice.

o Pravice invalidov

Dne 5. decembra 2012 je Odbor za peticije aktivno sodeloval na 3. evropskem parlamentu 
invalidov. Številne peticije kažejo na težave, s katerimi se srečujejo invalidi, in na dejstvo, da 
ne uživajo temeljnih svoboščin in pravic iz Konvencije Združenih narodov o pravicah 
invalidov. Člani odbora PETI zato svojo odgovornost za vzpostavitev okvira za izvajanje 
Konvencije jemljejo zelo resno in se pri delu Odbora sistematično sklicujejo nanjo.

Na dogodku so člani odbora PETI opozarjali, da vpleteni državljani Odbor za peticije redno 
opominjajo na vrzeli pri izvajanju veljavnega načela enake obravnave invalidov. To dejansko 
stanje ustvarja ovire, ki jim preprečujejo uživanje pravic državljanov EU, kot so običajna 
uporaba izobraževalnega sistema, dostop do zaposlitve, zavarovanja, financiranja ali 
infrastrukture javnega prevoza. 
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Člani odbora PETI so sodelujoče opomnili, da je Odbor že leta 2009 prejel peticijo z več kot 
milijonom podpisov, ki je zahtevala obsežno varstvo invalidov v vseh politikah Evropske 
unije. Še ena novejša peticija je obsodila zlorabo sredstev iz evropskih strukturnih skladov s 
strani nekaterih držav članic, saj takšna praksa ovira uresničevanje ciljev strategije o 
invalidnosti. Odbor PETI je pozval Evropsko komisijo, naj bo prilagojenost invalidom 
predhodni pogoj za vsak projekt, ki ga financira EU. 

o Zaščita svobode izražanja in zasebnosti

V prvi polovici leta 2012 je bila med najbolj spornimi temami v Evropskem parlamentu 
razprava o mednarodnem trgovinskem sporazumu za boj proti ponarejanju (ACTA). Februarja 
sta predsednica Odbora za peticije Erminia Mazzoni in poročevalec o sporazumu ACTA v 
Evropskem parlamentu David Martin, ki je član v prvi vrsti pristojnega Odbora za 
mednarodno trgovino, uradno prejela peticijo z več kot dva in pol milijona podpisov. 
Predlagatelji peticije so izrazili nasprotovanje sporazumu ACTA na podlagi tega, da bi kršil 
temeljne pravice državljanov v zvezi s svobodo izražanja in zasebnostjo. Na dan predaje 
peticije so mediji o tem obširno poročali in objavljali izjave, podane na to temo.

Junija se je na mesečni seji odbora PETI razvila razprava. Prisotni so bili predlagatelji 
peticije, ki so poslance opozorili, da leto 2012 predstavlja prelomnico v institucionalni 
odzivnosti in odgovornosti Evropske unije. Člani Odbora za mednarodno trgovino, vključno s 
poročevalcem Davidom Martinom, so izrazili obžalovanje, da Evropska komisija ni poskusila 
znova pretehtati vsebine sporazuma ACTA na podlagi razširjenih kritik in pomislekov, ki so 
jih izrazili državljani. Člani odbora PETI so sklenili, da se velika večina zavzema za zavrnitev 
sporazuma ACTA, in se dogovorili, da bodo to stališče posredovali pristojnim zakonodajnim 
odborom v Evropskem parlamentu.

Vseh pet vpletenih zakonodajnih odborov (za razvoj, državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve, pravne zadeve ter mednarodno trgovino) je na svojih sestankih sporazum 
zavrnilo. Na julijskem plenarnem zasedanju je celoten Evropski parlament z veliko večino 
zavrnil sporazum ACTA, s 478 glasovi proti in samo 39 za (146 vzdržanih).

o Dostop do dokumentov in informacij

Novembra se je Odbor za peticije ukvarjal s peticijo v zvezi s temeljno pravico dostopa do 
dokumentov, ki je zaščitena z Listino o temeljnih pravicah. Konkretni primer zadeva 
osemdesetletno špansko državljanko, katere oče je bil aretiran in usmrčen med špansko 
državljansko vojno (1936–1939) in ki je članom odbora PETI pojasnila, da ji nacionalna 
sodišča in uprava ne omogočajo dostopa do dokumentov, ki po njenih trditvah obstajajo.

Čeprav je Evropska komisija izrazila obžalovanje, da je primer zunaj pristojnosti Evropske 
unije, je odbor PETI opozoril na Listino o temeljnih pravicah in resolucijo Evropskega 
parlamenta z dne 14. septembra 2011 o javnem dostopu do dokumentov, v katerih je že bilo 
poudarjeno, da organi držav članic večinoma ne izpolnjujejo pravice državljanov do 
informacij, in ki vsebujeta poziv k večji preglednosti na ravni držav članic. Na koncu razprave 
se je PETI odločil, da bo vzpostavil stike z državnimi organi na lokalni, regionalni in 
nacionalni ravni ter jih pozval, naj predlagateljici peticije olajšajo povpraševanje in 
zagotovijo, da bo Španija podpisala in ratificirala Konvencijo Sveta Evrope o dostopu do 
uradnih dokumentov (CETS št. 205).
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o Spoštovanje izbire pri pravici do svobode združevanja

Listina o temeljnih pravicah in Evropska konvencija o človekovih pravicah vključujeta 
pravico državljanov do svobode združevanja. Vendar je Odbor za peticije občasno soočen s 
peticijami, ki zahtevajo spoštovanje negativnih svoboščin. Leta 2012 je odbor PETI 
nadaljeval delo v zvezi z dolgotrajno peticijo, ki služi kot primer tega. 

Leta 2008 je švedsko združenje krščanskih poslovnežev navedlo, da so njegovi člani žrtve 
groženj in ustrahovanj, ker zaradi verskih razlogov niso hoteli podpisati kolektivnih pogodb, 
sklenjenih s švedskimi sindikati. Zatrjevali so, da je svoboda nezdruževanja pravica 
posameznika z enako težo kot svoboda združevanja, zato so zahtevali spoštovanje svoje 
pravice do negativne svobode združevanja. Medtem ko Evropska komisija vztraja, da 
zastavljeno vprašanje zadeva švedske notranje razmere, ki niso povezane s pravom EU, člani 
PETI ostajajo zaskrbljeni glede morebitne kršitve temeljnih pravic državljanov, zato so v letu 
2012 nadaljevali s prizadevanji za peticijo in Komisiji zastavili vprašanje za ustni odgovor ter 
se zavezali, da bodo o tej vsebini razpravljali v začetku leta 2013.

Ta peticija služi kot opozorilo, da je delo Odbora za peticije povsem drugačno kot delo 
Komisije in sodstva. Prva in najpomembnejša dolžnost članov odbora PETI, zlasti na 
področju zaščite temeljnih pravic in z namenom, da bi pojmu državljanstva dali oprijemljiv 
pomen, je preučevanje zahtev predlagateljev peticij ter zagotavljanje, da posvetovanja in 
tolmačenja prava EU na institucionalni ravni ne postanejo okostenela, ne stagnirajo in ne 
izgubijo stika z vsakdanjim življenjem državljanov. 

o Lastninske pravice

V začetku leta 2012 je Odbor za peticije ustanovil neformalno delovno skupino, ki jo 
sestavljajo člani vseh političnih skupin, da bi razpravljala o dolgotrajnem vprašanju 
spoštovanja lastninskih pravic v Španiji, zlasti španskega zakona o zaščiti obale. 

Od marca do novembra se je zvrstilo šest sestankov, na katerih so člani obravnavali vsebino 
74 peticij, prejetih na to temo, ki postavljajo vrsto vprašanj, zlasti glede stanja pravne 
negotovosti, s katerim se soočajo lastniki nepremičnin zaradi zakona, ki je bil po njihovih 
trditvah uporabljen retroaktivno in, v mnogih primerih vlagateljev peticij, samovoljno.

Aprila je delovna skupina izmenjala mnenja z dvema predstavnikoma španskega ministrstva 
za kmetijstvo, prehrano in okolje (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente). Kot je generalni direktor za obalne zadeve napovedal delovni skupini, je vlada 
oktobra predlagala spremembe zakona o zaščiti obale. Konec leta 2012 je bil osnutek zakona 
v fazi sprejemanja predlogov sprememb v nacionalnem zakonodajnem postopku. 

Dialog s španskimi oblastmi se je na splošno izkazal kot pozitiven. Da bi nadaljevali z 
izmenjavo mnenj in zagotovili spoštovanje temeljnih pravic predlagateljev peticij, se je ob 
koncu leta delovna skupina odločila, da bodo njihovo delo spremljali z obiskom za 
ugotavljanje dejstev v Madridu v začetku leta 2013, na katerem se bo delegacija odbora PETI 
sestala s predlagatelji peticij, organi oblasti in drugimi predstavniki civilne družbe.

Nujnost varstva okolja in javnega zdravja
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Odbor za peticije je prepričan, da je zagotavljanje biotske raznovrstnosti in ohranjanja in 
izboljševanja ekosistemov ne samo na posebej zaščitenih območjih, ampak tudi povsod 
drugod, odgovornost javnih organov od lokalne vse do evropske ravni.

Varstvo okolja je nedvomno neločljivo povezano z varovanjem javnega zdravja. 
Onesnaževanje in okoljska malomarnost izpostavljata državljane nevarnim tveganjem za 
zdravje, ki so dolgotrajna in pogosto življenjsko nevarna. Odbor za peticije pravico 
državljanov do zdravega okolja jemlje zelo resno, zato seveda meni, da morajo biti 
zdravstvena tveganja sestavni del ustrezne ocene učinka projektov in dejavnosti na okolje.

Dejstvo je torej, da sta vsakdanje življenje in preživetje evropskih državljanov močno odvisna 
od zdravja našega okolja, in odgovornost za zagotavljanje visokih standardov varovanja 
nedvomno nosijo javni organi na ravni držav članic. To se odraža v dejstvu, da velika večina 
peticij, vloženih na Odbor za peticije, zadeva okolje. Leta 2012 je bilo skupaj vloženih xx 
peticij na to obširno temo, kar predstavlja xx % vseh peticij. To je primerljivo s xx % v letih 
2011, 2010, 2009. Številne peticije so se nanašale posebej na onesnaževanje (xx), odpadke 
(xx), varstvo in ohranjanje (xx), ocene učinkov (xx) in vode (xx).

Dne 5. decembra je predsednica odbora PETI Erminia Mazzoni nagovorila sodelujoče na 
konferenci Odbora regij, kjer so razpravljali o sedmem okoljskem akcijskem programu in 
načinih za boljše izvajanje okoljske zakonodaje EU. V imenu odbora PETI je predsednica 
predvsem poudarila pravico državljanov, da se v skladu z direktivo o presoji vplivov na okolje 
z njimi posvetujejo glede široke palete projektov, ki bi morebiti lahko vplivali na okolje. 
Odbor PETI vse prepogosto prejema peticije državljanov, ki se pritožujejo, da ni bilo javnega 
posvetovanja o velikih javnih in zasebnih gradnjah. Drugič, predsednica Mazzonijeva je 
pozvala Evropsko komisijo, naj izvaja vse natančnejši nadzor načrtov ravnanja z odpadki po 
Evropi, saj se veliko peticij nanaša na sistematično kršenje direktiv, povezanih z odpadki. 
Nazadnje je predsednica opomnila Komisijo na medinstitucionalni sporazum, v skladu s 
katerim je treba o vzrokih in stanju postopkov glede ugotavljanja kršitev pravočasno in 
izčrpno poročati Parlamentu. 

Skozi vse leto 2012 so člani odbora PETI nedvoumno zagovarjali mnenje, da so boljše 
okoljsko upravljanje in učinkovitejša pravna sredstva neposredno povezana s preglednostjo in 
dostopom do informacij. Mnenje Odbora za peticije o boljšem zagotavljanju koristi okoljskih 
ukrepov EU, ki je prispevalo k delu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, 
poudarja, da so visoki standardi obveščanja in preglednosti bistveni za to, da bo okoljska 
politika EU deležna odobravanja državljanov (poročevalec: Giles Chichester).

o Postopki ravnanja z odpadki v Italiji – obisk odbora PETI za ugotavljanje dejstev v 
letu 2012

Ravnanje z odpadki je tema, ki se v zadnjih letih v peticijah ponavlja in narašča, od xx peticij 
v letih 2009, 2010, 2011, na xx peticij v letu 2012. Odbor PETI je temu vprašanju namenil 
veliko časa in virov že v letu 2011, kar je privedlo do sprejetja njegovega samoiniciativnega 
poročila z naslovom „Vprašanja vlagateljev peticij glede izvajanja direktive za ravnanje z 
odpadki in z njo povezanih direktiv v državah članicah Evropske unije“ v Evropskem 
parlamentu februarja 2012 (poročevalec: Carlos José Iturgaiz Angulo).

Pretežno pomanjkljive prakse ravnanja z odpadki v Italiji so Odbor za peticije kljub temu 
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spodbudile, da je nadaljeval s preiskovanjem peticij na tem področju skozi vse leto 2012. V 
začetku leta so člani razpravljali o novih peticijah s področij ravnanja z odpadki in 
nezakonitih odlagališč v deželah Kampanija in Lacij. Vlagatelji peticij in predstavniki 
italijanskih oblasti so prisostvovali razpravam, v katerih je Evropska komisija izrazila 
nezadovoljstvo z napredkom, do katerega je prišlo v Italiji od sodbe Sodišča Evropske unije iz 
leta 2007, ki je Italiji naložila, da ukrepa v skladu z direktivo o ravnanju z odpadki. Oktobra 
2012 se je Evropska komisija odločila, da bo zoper Italijo znova vložila tožbo pred Sodiščem 
Evropske unije in zahtevala denarne kazni, ker italijanske oblasti niso izvršile prejšnje sodbe.

Zato se je Odbor za peticije odločil za obisk za ugotavljanje dejstev v deželah Kampanija in 
Lacij. Delegacijo, ki je tja potovala med 29. in 31. oktobrom 2012, so sestavljali trije člani 
(Judith Merkies kot vodja delegacije, Margrete Auken in Erminia Mazzoni, predsednica 
odbora PETI) ter sedem spremljevalnih članov iz zadevne države članice (Roberta Angelilli, 
Alfredo Antoniozzi, Clemente Mastella, Roberto Gualtieri, Guido Milana, David-Maria 
Sassoli in Niccolò Rinaldi). Delegacija je obiskala odlagališča Malagrotta, Monti 
dell'Ortaccio, Riano Pian dell'Olmo in A.M.A. Via Salaria v bližini Rima ter se sestala z 
vlagatelji peticij in javnimi organi v Rimu in Neaplju.

Ob vrnitvi je delegacija izrazila neodobravanje politik, ki jih glede ravnanja z odpadki vodijo 
v deželi Lacij, zlasti kar zadeva pretirano zanašanje na odlagališča. Delegacija je izrazila tudi 
veliko zaskrbljenost nad dozdevno nesposobnostjo regionalnih in pokrajinskih organov za 
preglednejše in skladnejše sodelovanje z občinami in civilno družbo pri določanju izvedljive 
strategije ravnanja z odpadki, ki bi temeljila na zmanjševanju nastajanja odpadkov, ločenem 
zbiranju in recikliranju, vključno s kompostiranjem in biomehansko obdelavo odpadkov. 
Kljub temu so člani priznali, da je pristop sedanjega ministra za okolje pozitiven in 
konstruktiven ter si zasluži podporo Evropske komisije in Evropskega parlamenta.

Delegacija je sklenila tudi, da sta vloga in pristojnost posebnega komisarja v Laciju 
neprilagojeni dejanskim težavam, s katerimi se sooča prebivalstvo zaradi dolgotrajnega 
neverjetno slabega upravljanja, in ker imajo nujna pooblastila nasproten učinek od želenega 
ter očitno kršijo številne vidike zakonodaje EU o odpadkih. Poleg tega so člani opazili, da je 
privatizacija pripomogla k spiralnemu slabšanju ravnanja z odpadki s katastrofalnimi 
posledicami za lokalno prebivalstvo in ni koristila nikomur drugemu kot organiziranim 
kriminalnim združbam, ki jih poznamo pod splošnim nazivom mafija. 

Med drugimi priporočili je delegacija pozvala italijanske organe, naj vzpostavijo 
konstruktiven dialog s predlagatelji peticij in civilno družbo, ter jih opomnila na pravico 
državljanov do javnega posvetovanja. Delegacija je pozvala Evropsko komisijo, naj sprosti 
potrebna sredstva v podporo prizadevanjem neapeljskih občinskih organov, hkrati pa redno 
pregleduje nastale odhodke in objavlja letna poročila takšnih revizij v preglednem registru, ki 
bo odprt za javnost. Delegacija je priporočila tudi, naj se vojska umakne iz vseh vidikov 
politike o odpadkih, pooblastila, ki so bila podeljena posebnemu komisarju z instrumentom 
izredne zakonodaje, pa naj se takoj prekličejo.

o Presoja učinkov projektov in dejavnosti na okolje in javno zdravje

Leta 2012 je Odbor za peticije spet obravnaval številne peticije državljanov, ki jih prizadeva 
ali skrbi učinek določenih projektov ali dejavnosti na okolje in njihovo zdravje. Približno 
xx % peticij, vloženih leta 2012, sodi v to kategorijo, v primerjavi z xx v prejšnjih letih.
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Člani so na primer na marčevski seji Odbora znova pozdravili irskega kmetovalca, ki je vložil 
peticijo leta 2006. Odbor PETI je kmetijo obiskal leta 2007 in vse od tedaj člani podpirajo 
vlagatelja peticije, da bi bil deležen priznanja in opravičila zaradi uničujočega učinka 
strupenih izpustov iz bližnje tovarne na njegovo zdravje in zdravje njegove družine. Irske 
oblasti in nekdanji predsednik irskega sindikata kmetov so prav tako prisostvovali razpravi, ki 
se je zaključila s sklepom članov odbora PETI, da bodo poiskali neodvisno oceno doslej 
razpoložljivih podatkov in informacij.

Predlagatelji peticije iz Tarranta v Italiji so podobno zaskrbljeni glede učinkov pretiranega 
industrijskega onesnaževanja na zdravje in dobro počutje lokalnega prebivalstva. Njihova 
peticija zadeva izjemno povišane ravni izpustov dioksina iz jeklarne, kar predstavlja tveganje 
za razvoj kronične bolezni za več kot 20 000 družin. Evropski komisar za industrijo in 
podjetništvo Antonio Tajani in predsednica Odbora za industrijo, raziskave in energetiko v 
Evropskem parlamentu Amalia Sartori sta bila prisotna na razpravi o tej peticiji v mesecu 
oktobru. Peticija je člane odbora PETI spodbudila, da so v Evropskem parlamentu na 
plenarnem zasedanju vložili predlog resolucije o novi trajnostni in konkurenčni jeklarski 
industriji.

Dovoljenja za dejavnosti kamnolomov na splošno niso zaželena med bližnjimi prebivalci, ki 
jih običajno od vsega začetka skrbijo učinki tega sektorja na okolje. Poleg tega odbor PETI 
opaža, da se predlagatelji peticij v zvezi s tem vprašanjem pogosto pritožujejo nad ocenami 
vplivov na okolje, saj menijo, da so netočne in pristranske, če sploh obstajajo, ter pogosto 
opozarjajo tudi na sistematično opuščanje posvetovanj z lokalnim prebivalstvom in 
omogočanja dostopa do informacij. Leta 2012 je odbor PETI obravnaval več peticij v zvezi z 
dejavnostmi kamnolomov, med drugim v Angoulêmeu v Franciji in Oencii v Španiji.

Še ena peticija, ki je novembra sprožila tehtno razpravo, se je dotaknila dovoljenja, izdanega 
francoskemu energetskemu podjetju za skladiščenje 120 000 ton CO2 v Jurançonu v Franciji. 
Predlagatelji peticije so opozorili, da se mesto, določeno za skladiščenje, nahaja na potresnem 
območju in v osrčju vinogradniške regije. Po podatkih vlagateljev peticije so bili podobni 
projekti v Nemčiji, na Nizozemskem in v Združenih državah ustavljeni zaradi znatnih tveganj 
za okolje in zdravje ljudi. Člani odbora PETI so vztrajali, naj Evropska komisija ta primer 
podrobneje razišče.

Na področju energetike je hude zaskrbljenosti in zavračanja po vsej Evropski uniji deležno 
raziskovanje in izkoriščanje nafte in plina iz skrilavca po metodi hidravličnega lomljenja. 
Peticije so v zadnjih letih vložili državljani Francije, Romunije, Poljske, Bolgarije, 
Združenega kraljestva, Nemčije in Španije. Vlagatelji peticij menijo, da je sedanji pravni 
okvir EU, ki se uporablja za hidravlično lomljenje, neustrezen in vsebuje zaskrbljujoče vrzeli 
in luknje. Opozarjajo zlasti na dejstvo, da osrednji akti okoljske zakonodaje EU, kot sta 
okvirna direktiva o vodah in direktiva o presoji vplivov na okolje, niso bili dopolnjeni, da bi 
ustrezno zajeli in upoštevali učinke in tveganja, ki izvirajo iz te nove tehnike. Poleg tega 
predlagatelji peticij vztrajajo, da je raziskovanje in izkoriščanje nafte in plina iz skrilavca v 
nasprotju s energetskim prehodom v razogljičeno družbo, ki jo vidijo kot edino uresničljivo 
možnost za ublažitev podnebnih sprememb. Vlagatelji peticij so Odbor za peticije pozvali, naj 
zahteva takojšnji moratorij na raziskovanje in izkoriščanje nafte in plina iz skrilavca, pozneje 
pa naj se zavzema za zakonodajo, ki bo to dejavnost prepovedala. 
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Ob upoštevanju nujnosti te teme in številnih vpletenih državljanov in držav članic, je odbor 
PETI 9. oktobra 2012 organiziral delavnico o plinu iz skrilavca skupaj s tematskim sektorjem 
EP za državljanske pravice in ustavne zadeve. Prisotni so bili poročevalci iz Odbora za okolje, 
javno zdravje in varnost hrane ter Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, skupaj s 
predlagatelji peticij, strokovnjaki s tega področja, predstavniki sektorja in uradniki držav 
članic. Odbor PETI je zagotovil platformo, kjer so vsi udeleženci lahko primerjali in soočali 
svoja stališča, ter pozdravil poročilo tematskega sektorja, ki je iz tega sledilo.

Nazadnje je treba dodati, da je Odbor za peticije v drugi polovici leta obravnaval dve peticiji 
irskih državljanov, ki jima bo v letu 2013 sledil obisk za ugotavljanje dejstev. Ena peticija je 
dolgoletna, vložena leta 2006, nanaša pa se na strupeno blato, ki se je nabralo v ustju reke 
Shannon kot posledica delovanja bližnje tovarne aluminija. Predlagatelji peticije opozarjajo, 
da blato močno in nepopravljivo onesnažuje podtalnico in reko Shannon. Druga peticija se 
nanaša na projekt goste gradnje, ki naj bi ga zgradili na potrjeno poplavno ogroženem 
območju. Zato se lokalni prebivalci bojijo, da bodo njihove domove ogrožale poplave. Preden 
so določili datum obiska za ugotavljanje dejstev, so se člani odbora PETI odločili, da stalno 
predstavništvo Irske in Odbor irskega parlamenta za preiskave, nadzor in peticije (Oireachtas 
Committee on Investigations, Oversight and Petitions) zaprosijo za mnenje v zvezi s temi 
vprašanji. 

o Izvajanje zakonodaje o vodah

V začetku leta je Odbor za peticije prispeval k delu Odbora za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane z mnenjem o izvajanju zakonodaje EU o vodah (poročevalec: Nikolaos Huntis 
(Nikolaos Chountis)). V mnenju je zapisano, da je voda skupen vir človeštva in javna dobrina, 
zato ne bi smela biti vir dobička. Poleg tega se člani odbora PETI strinjajo, da bi morala biti 
voda temeljna in splošna pravica, da je trajnostna raba vode nujna za okolje in zdravje ter ima 
temeljno vlogo pri uravnavanju podnebja. 

Hitro in pravilno izvajanje okvirne direktive o vodah je torej zelo pomembno za člane odbora 
PETI, zlasti zato, ker državljani vedno znova predlagajo dokaze močno razširjenega 
neučinkovitega izvajanja in izvrševanja te direktive. Zaradi peticije iz Združenega kraljestva 
se je Odbor za peticije že januarja odločil, da se bo obrnil na Škotsko upravo in zadevni 
okrajni svet ter zaprosil za pojasnilo glede neizvajanja direktive o pitni vodi in okvirne 
direktive o vodah. Maja je odbor PETI prisluhnil predlagateljem peticije iz Španije, ki so 
prijavili domnevno nedovoljeno pridobivanje vode iz nezakonitih vodnjakov blizu Jaéna, kar 
bi lahko resno prizadelo območje projekta Natura2000.

Odbor za peticije je v svojem mnenju posebej pozval Evropsko komisijo, naj opusti 
subvencije, ki spodkopavajo spodbude za učinkovito gospodarjenje z vodo, in naj namesto 
tega sprosti sredstva za usmerjene subvencije, zlasti za revno in podeželsko prebivalstvo, za 
vzpostavitev cenovno ugodnega dostopa za vse. Hkrati je odbor PETI pozval Komisijo in 
države članice, naj izboljšajo spremljanje in poročanje o kemičnih onesnaževalih v vodi ter 
prosil Komisijo, naj izdela časovni načrt za učinkovitejše upravljanje vodnih virov in „Načrt 
za varstvo voda v EU“ na podlagi pregleda izvajanja okvirne direktive o vodah, pregleda 
politike EU v zvezi s pomanjkanjem vode in sušami ter pregleda politike prilagajanja EU pri 
upravljanju voda.

Nazadnje se je Odbor za peticije odločil, da obisk za ugotavljanje dejstev v španski regiji 
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Galicija izpelje v letu 2013, da bo raziskal številne peticije, ki obsojajo visoke ravni 
onesnaženosti voda na različnih obalnih območjih, zlasti v več ustjih z znatno biotsko 
raznovrstnostjo, vključno z območjem Natura2000.

Državljani na notranjem trgu

o Čezmejna mobilnost

Peticije dokazujejo, da se državljani v Evropski uniji še vedno soočajo z ovirami pri 
uveljavljanju svoje svobode gibanja kot posamezniki, kot delavci in tudi kot ponudniki in 
porabniki blaga in storitev. Peticij, vloženih leta 2012 v zvezi z notranjim trgom, je bilo xx, 
kar predstavlja približno xx % vseh peticij. To je primerljivo z xx v zadnjih letih.

Peticije v zvezi z notranjim trgom lahko razdelimo na tiste, ki zadevajo prost pretok ljudi 
(xx % vseh peticij v zvezi z notranjim trgom), prost pretok blaga in storitev(xx %) in 
priznavanje kvalifikacij (xx %). Člani odbora PETI so na primer prisluhnili peticiji iz Španije, 
ki vsebuje pritožbo, da različni sistemi cestninjenja v EU predstavljajo ovire za prost pretok 
ljudi, blaga in storitev. Evropska komisija je obvestila predlagatelje peticije in Odbor za 
peticije, da stalno spremlja to vprašanje z namenom spodbuditi usklajevanje politik cestnih 
pristojbin. 

Marca je odbor PETI v mnenju za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov o dvajsetih 
glavnih pomislekih evropskih državljanov in podjetij v zvezi z delovanjem notranjega trga 
poudaril, da države članice zakonodaje EU s tega področja večkrat ne prenesejo ali ne izvajajo 
pravilno, ter pozval Komisijo, naj v takšnih primerih pravočasno in ustrezno ukrepa 
(poročevalec: Simon Busuttil). 

Odbor za peticije prejema tudi pritožbe o neučinkovitem čezmejnem sodelovanju pravosodnih 
organov. Novembra je poslušal primer portugalskega državljana, ki pravi, da je 16 let delal za 
nizozemsko podjetje na ploščadi v Severnem morju in ga delodajalci niso registrirali pri 
organih socialne varnosti, s čimer so ga prikrajšali za pravice iz tega naslova. Evropska 
komisija je presodila, da je ta primer podlaga za postopek za ugotavljanje kršitev, in 
poskrbela, da je sodba Evropskega sodišča privedla do sankcij v prid vlagatelja peticije.

o Varstvo pravic potrošnikov

Izboljšanje in zaščita pravic potrošnikov sta izjemnega pomena za vsakdanje življenje 
državljanov. Peticij, vloženih leta 2012 v zvezi s tem vprašanjem, je bilo xx, kar predstavlja 
približno xx % vseh peticij. To je primerljivo z xx v zadnjih letih.

Državljani pričakujejo gotovost glede kakovosti in varnosti izdelkov in storitev, ki jih kupijo 
v Evropski uniji, vendar je vse preveč primerov zavajajočega označevanja, diskriminatornih 
prodajnih praks, nezadostne varnosti, zamud in napačnih informacij pri storitvah za pomoč 
strankam ter očitnih poslovnih nepravilnosti. Julija so člani odbora PETI na primer 
razpravljali o skupini petih peticij italijanskih državljanov, ki nasprotujejo dejstvu, da so v 
nekaterih italijanskih deželah premije zavarovanja avtomobilske odgovornosti občutno višje 
kot v drugih. Člane odbora PETI skrbi, da gre za diskriminatorno prakso, ki predstavlja 
kršitev predpisov o varstvu potrošnikov, zato vztrajajo v dialogu z državnimi organi in 
Evropsko komisijo, da bi vsebino peticij podrobneje raziskali.
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Poleg tega vložene peticije dokazujejo, da okrepljeno čezmejno sodelovanje in usklajevanje 
opazno koristita varstvu pravic potrošnikov. Novembra je odbora PETI pozdravil predloge 
vlagatelja peticije, ki se je pritožil glede načina, kako letalski prevozniki obravnavajo 
izgubljeno prtljago, in dejstva, da se na letališčih EU očitno izgubi vedno več prtljage. 
Vprašanja v zvezi s prtljago so spodbudila javno posvetovanje o morebitni reviziji uredbe EU 
s tega področja. Člani odbora PETI so zato Komisijo pozvali, naj še naprej spodbuja 
ozaveščenost potnikov o veljavnih predpisih in spremlja ukrepe držav članic, da se zagotovi 
uporaba teh predpisov.

Dobro počutje živali v Evropski uniji

Leta 2012 je Odbor za peticije posvetil znatno pozornost dobremu počutju živali. V začetku 
leta je odbor PETI prispeval k delu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja z mnenjem o 
poročilu o strategiji Evropske unije za zaščito in dobro počutje živali 2012–2015 
(poročevalec: Victor Boştinaru). 

V mnenju je opozoril na vse večje število peticij evropskih državljanov iz vseh držav članic, 
ki pozivajo k strožjim uredbam na področju zaščite in dobrega počutja živali, da bi odpravili 
obstoječe vrzeli. Odbor PETI se ni skliceval samo na predstave, ki še potekajo in živalim 
povzročajo stres ali poškodbe in/ali v katerih živali ubijajo, kot so bikoborbe, ampak tudi na 
veliko število potepuških psov in mačk, ki očitno niso zajeti v evropskem okvirnem zakonu o 
dobrem počutju živali.

Junija je odbor PETI ob upoštevanju velikega števila peticij državljanov EU, ki zahtevajo 
vzpostavitev pravnega okvira EU za zaščito hišnih in potepuških živali, na plenarno zasedanje 
vložil predlog resolucije o vzpostavitvi pravnega okvira EU za zaščito hišnih in potepuških 
živali, ki jo je Parlament sprejel julija. Resolucija poziva Evropsko unijo in države članice, naj 
ratificirajo Evropsko konvencijo o zaščiti hišnih živali, Komisijo pa, naj predloži pravni okvir 
EU za zaščito hišnih in potepuških živali.

Vzpostavljanje stika z državljani

Odbor za peticije zelo odločno poudarja, da je treba povečati prepoznavnost postopka peticije 
med državljani Evropske unije. Prek svojega dela člani odbora PETI obravnavajo predmet 
peticij, vendar tudi prispevajo k povečanju ozaveščenosti o pravicah, ki jih uživajo državljani 
in prebivalci Evropske unije. V zvezi s tem je treba opozoriti na dejstvo, da je v skladu s Flash 
Eurobarometrom 365 o državljanstvu Evropske unije leta 2012 le malo več kot tretjina 
državljanov (36%) menila, da je o svojih pravicah dobro poučena. Poleg tega je 
Eurobarometer pokazal, da se skoraj devet od desetih državljanov (89%) zaveda, da se imajo 
pravico pritožiti Evropski komisiji, Evropskemu parlamentu ali Evropskemu varuhu 
človekovih pravic.

Da bi povečal svojo prepoznavnost, je leta 2012 odbor PETI še naprej vzdrževal stike z 
državljani in vlagatelji peticij na različne načine, prizadevanja pa je osredotočal na ralične 
ključne vidike:

o Vabljenje vlagateljev peticij na seje Odbora

Prisotnost vlagateljev peticij na sejah Odbora ni nujna, vsekakor pa prispeva k dinamičnosti 
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razprave. Prav tako je dobrodošla prisotnost javnih organov zadevne države članice in drugih 
zainteresiranih strani. Omembe vredno je, da je odbor PETI edini odbor, ki sistematično 
zagotavlja platformo, prek katere lahko državljani svoje pomisleke izrazijo neposredno 
poslancem Evropskega parlamenta in ki omogoča večstranski dialog med institucijami EU, 
državnimi organi in vlagatelji peticij v okolju popolne preglednosti. 

Prisotnost ljudi v letu 2012 v primerjavi s prejšnjimi leti ...

2009 2010 2011 2012

Skup. št. udelež. oseb 245 243 242

Št. udelež. glavnih 
vlagateljev peticije

86 89 148

Povračila 24 12 12

Stroški povračil €10.665 €5.710 €6.513

o Organizacija obiskov za ugotavljanje dejstev

Delegacije članov odbora PETI se odpravijo na območja, ki jih zadevajo peticije, približno 
enkrat do štirikrat letno, kar predstavlja pomembno komponento dela Odbora. Odločitev za 
napotitev delegacije navadno sledi potrebi po zbiranju dejstev v zvezi s peticijami, o katerih je 
potekala razprava na sejah Odbora. Obiski zahtevajo več tednov priprav za zagotovitev, da 
lahko člani in uslužbenci odbora PETI obiščejo prizadeta območja in se sestanejo z vlagatelji 
peticije, nacionalnimi organi in tudi drugimi predstavniki civilne družbe. Obiski so kratki in 
intenzivni, sledijo pa jim nadaljnje razprave na sejah Odbora ter delovni dokument, v katerem 
so predstavljeni sklepi in priporočila.

Leta 2012 je Odbor za peticije poslal delegacijo na dvodnevni obisk v deželi Kampanija in 
Lacij v Italiji, da bi raziskala vprašanja v zvezi z ravnanjem z odpadki (glej posebni razdelek 
o okolju – peticije na temo odpadkov).

S pogledom, uprtim v leto 2013, se je odbor PETI odločil poslati delegacije v Galicijo v 
Španiji, kjer bodo obiskali več riasov in preučili vprašanja v zvezi z onesnaževanjem voda; v 
Madrid v Španiji, da bi pospešili dialog s španskimi oblastmi na temo zakona o zaščiti obale; 
v Grčijo, kjer bodo preučili peticije o ravnanju z odpadki; na Poljsko, kjer gre za preložen 
obisk iz leta 2012, na katerem bodo preučili vrsto projektov v zvezi z dnevnimi kopi v 
Spodnji Šleziji; in nazadnje na Irsko, kjer bo odbor PETI prav tako raziskal vprašanja 
onesnaževanja voda okrog Corka in Kilkennyja na povabilo irskega odbora za peticije 
(Oireachtas Petitions Committee).

o Izboljšanje elektronskega dostopa do informacij

Spletna stran Odbora za peticije vsebuje veliko informacij o pravici do vložitve peticije in 
postopku določanja sprejemljivosti in obravnave. Državljanom omogoča tudi oddajo peticij 
prek spletne strani z izpolnitvijo kratkega in enostavnega obrazca. Leta 2012 je bilo po 
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internetu vloženih xx % peticij, ostale pa so prispele po pošti. To je primerljivo z xx v 
prejšnjih letih.

Da bi se izboljšala dostopnost postopka vlaganja peticij za državljane, odbor PETI še naprej 
oblikuje nov spletni portal in ga pripravlja za vzpostavitev. Novi spletni portal bo zagotavljal 
nove informacije, predvsem pa bo omogočal nove funkcije, kot so pregled podatkov o 
obstoječih peticijah in možnost dodajanja podpisov le-tem. Njegova vrednost za državljane ne 
bo samo participativna, ampak tudi izobraževalna, saj bo spletni portal zagotavljal pregledno 
sliko vprašanj, ki povzročajo zaskrbljenost državljanov, in dela, ki ga odbor PETI opravlja v 
smeri njihove obravnave.

o Izdajanje glasila Odbora za peticije

Šest izdaj glasila Odbora za peticije je bilo objavljenih in razdeljenih več kot 1000 osebam. 
Glasilo Odbora za peticije je na voljo na spletni strani Odbora, razdeljuje se na sejah in drugih 
dogodkih ter širi prek Facebooka. Približno polovico prejemnikov predstavljajo poslanci ali 
uslužbenci Evropskega parlamenta, medtem ko je druga polovica enakomerno razdeljena med 
uslužbence drugih institucij EU in širšo javnost.

o Uvajanje interaktivnosti

Spletno prenašanje sej odbora je za Odbor za peticije izjemno pomembno. Veliko število 
peticij podpiše več podpisnikov, ki pogosto ne morejo pripotovati v Bruselj, da bi bili prisotni 
na sejah. Zato spletni prenosi velikemu številu državljanov omogočajo, da razpravi sledijo „v 
živo“ na internetu.

Za povečanje prepoznavnosti in interaktivnosti odbor PETI širi informacije in se odziva tudi 
prek socialnih omrežij, kot sta Facebook in Twitter. Objavam sledi ter jih označuje kot 
všečne, objavlja in komentira skoraj 1500 oseb, večinoma predstavnikov splošne javnosti.

Odbor PETI si močno prizadeva, da je prisoten tudi na letnem dnevu odprtih vrat. V soboto, 
12. maja 2012, so člani in uslužbenci sekretariata sprejeli na stotine obiskovalcev, ki so se 
želeli pri informacijski službi Generalnega direktorata za notranjo politiko pozanimati o delu 
Evropskega parlamenta.

o Delo z informacijskimi pisarnami EP v državah članicah

Vloga informacijskih pisarn Evropskega parlamenta v državah članicah kot decentraliziranih 
virov dostopa do vseh služb Parlamenta za civilno družbo in njegovih uradnih organov je 
bistvena. Odbor PETI se zlasti med obiski za ugotavljanje dejstev usklajuje z ustreznimi 
informacijskimi pisarnami, da informacije posredujejo državljanom in se dogovorijo za 
novinarske konference. In nasprotno, državljani občasno vlagajo peticije prek svoje 
nacionalne informacijske pisarne EP, ki jih nato posreduje Odboru za peticije.

.
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