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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o evropski državljanski pobudi
(2014/2257(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 11(4) Pogodbe o Evropski uniji in člena 24(1) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve o predlogu uredbe Evropskega 
parlamenta in Sveta o državljanski pobudi (COM(2010)0119 – C7-0089/2010 –
2010/0074(COD)),

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 211/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o 
državljanski pobudi,

– ob upoštevanju javne obravnave dne 26. februarja 2015 o državljanski pobudi, ki jo je 
organiziral Odbor za ustavne zadeve v sodelovanju z Odborom za peticije,

– ob upoštevanju študije tematskega sektorja C Evropskega parlamenta z naslovom 
„European Citizens’ Initiative – First lessons of implementation“ (Evropska 
državljanska pobuda – prve izkušnje z izvajanjem), objavljene v letu 2014,

– ob upoštevanju sklepa evropske varuhinje človekovih pravic z dne 4. marca 2015 ob 
zaključku njene preiskave na lastno pobudo v zvezi s Komisijo (OI/9/2013/TN),

– ob upoštevanju študije Evropske parlamentarne raziskovalne službe iz februarja 2015 z 
naslovom „Implementation of the European Citizens’ Initiative“ (Izvajanje evropske 
državljanske pobude),

– ob upoštevanju poročila Komisije z dne 1. aprila 2015 o evropski državljanski pobudi,

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenj Odbora za pravne zadeve 
in Odbora za peticije (A8-0000/2015),

A. ker je evropska državljanska pobuda izredno in inovativno orodje participativne 
demokracije v Evropski uniji, katerega možnosti je treba v celoti izkoristiti in jih še 
okrepiti, da bi dosegli najboljše rezultate;

B. ker je po treh letih od začetka uporabe Uredbe 211/2011 dne 1. aprila 2012 treba oceniti 
njeno izvajanje, da bi ugotovili morebitne pomanjkljivosti in predlagali primerne rešitve 
za njeno hitro revizijo;

C. ker ima večina organizatorjev evropskih državljanskih pobud številne težave pri 
vzpostavitvi evropske državljanske pobude, tako s praktičnega kakor tudi s pravnega 
vidika, in ker so se organizatorji več zavrnjenih državljanskih pobud posledično na 
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Sodišče Evropske unije pritožili zoper odločitev Komisije, kot se je pokazalo v številnih 
stikih s civilno družbo in v raziskavah o evropskih državljanskih pobudah;

D. ker je več institucij, nevladnih organizacij, možganskih trustov in skupin civilne družbe 
obravnavalo različne pomanjkljivostih v organizaciji evropskih državljanskih pobud in 
predlagajo izboljšave;

1. poudarja, da je državljanska pobuda izjemna priložnost za državljane, da ugotovijo in 
izrazijo svoje želje ter zahtevajo ukrepe EU, ter da jo je treba spodbujati, izboljševati in 
podpirati; nadalje poudarja, da je uporaba maternega jezika državljanska pravica in da 
se zato vse dejavnosti, povezane z evropsko državljansko pobudo, lahko izvajajo v 
maternem jeziku;

2. poziva Komisijo, naj organizatorjem evropskih državljanskih pobud prek centra za stike 
Europe Direct zagotovi kar največ smernic – še zlasti pravnih –, tako da bodo poznali 
možnosti, ki so jim na voljo, in ne bodo doživljali neuspehe, ker so predlagali evropsko 
državljansko ponudbo v zvezi z vprašanjem, ki je zunaj pristojnosti Komisije, ali pa naj 
nalogo svetovanja dodeli drugemu neodvisnemu podjetju ali organu, da bi preprečila 
morebitno navzkrižje interesov znotraj Komisije same; vendar ugotavlja, da v skladu z 
Lizbonsko pogodbo vprašanja, sprožena z evropskimi državljanskimi pobudami, morda 
niso povsem skladna s pristojnostjo Komisije; nadalje meni, da bi Komisija morala 
razmisliti o vzpostavitvi namenskega urada za evropske državljanske pobude v vsaki 
držav članici;

3. poudarja, da je treba pripraviti podrobnejše smernice za razlaganje pravnih podlag ter 
zagotoviti več informacij o obveznostih varstva podatkov v vsaki državi članici, v kateri 
organizatorji izvajajo kampanje, in o možnostih organizatorjev za sklenitev 
zavarovanja;

4. poudarja, da v skladu s členom 4 Uredbe 211/2011 Komisija, če zavrne prijavo 
evropske državljanske pobude, „obvesti organizatorje o vzrokih za zavrnitev in možnih 
sodnih in izvensodnih sredstvih, ki so jim na voljo“; v zvezi s tem se zaveda številnih 
pritožb organizatorjev, da niso bili podrobno in izčrpno obveščeni o razlogih za 
zavrnitev njihovih evropskih državljanskih pobud, in poziva Komisijo, naj zagotovi kar 
največ elementov, da pojasni razloge in organizatorje usmeri k možni rešitvi;

5. poziva Komisijo, naj razmisli o možnosti prijave le dela pobude, če evropska 
državljanska pobuda ne spada v celoti v pristojnost Komisije, in naj organizatorjem ob 
prijavi okvirno pove, v katerem delu je prijava mogoča;

6. poziva Komisijo, naj izboljša prijaznost programske opreme za spletno zbiranje 
podpisov za uporabnika ter stalno in brezplačno nudi svoje strežnike za shranjevanje 
spletnih podpisov;

7. poziva Komisijo, naj ponovno razmisli o samodejnem začetku obdobja za zbiranje 
podpisov po prijavi evropske državljanske pobude in organizatorjem dovoli, da 
odločijo, kdaj se začne;

8. pozdravlja predlog Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zagotavljanju 
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brezplačnih prevodov besedil evropskih državljanskih pobud zaradi zmanjšanja stroškov 
organizacije evropske državljanske pobude in ga poziva k vzpostavitvi potrebnega 
operativnega okvira;

9. meni, da je za organizatorje preveč zapleteno zagotavljanje različnih osebnih podatkov 
v podporo evropskim državljanskim pobudam v 28 državah članicah, kakor je določeno 
v Uredbi 211/2011 na podlagi različnih nacionalnih predpisov, in predlaga, da bi bilo 
treba razmisliti o vzpostavitvi digitalnega državljanstva EU; zato poziva Komisijo, naj 
to vprašanje preuči v okviru svoje digitalne agende;

10. se zaveda občutljivega problema osebne odgovornosti organizatorjev v zvezi z varstvom 
podatkov pri zbiranju osebnih podatkov podpisnikov in predlaga, da se zmanjša obseg 
zahtevanih podatkov ali da se odgovornost razširi na prostovoljne aktiviste ter da se 
besedilo člena 13 Uredbe 211/2011 o odgovornosti spremeni tako, da bo jasno, da 
osebna odgovornost ni neomejena; zato predlaga, da bi kot zgled uporabili člen 3 
Direktive 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o 
kazenskopravnem varstvu okolja, da bi določili, da so organizatorji odgovorni za 
dejanja, ki so „nezakonita in storjena naklepno ali vsaj iz hude malomarnosti“;

11. predlaga, da se obdobje, v katerem morajo države članice potrditi sistem spletnega 
zbiranja, podaljša na dva meseca (namesto enega meseca) in obdobje zbiranja izjav o 
podpori organizatorjem na 18 mesecev (namesto 12 mesecev);

12. poziva države članice k prožnosti pri preverjanju, kdaj prejmejo izjave o podpori 
evropski državljanski pobudi, s katerimi je ravno presežen prag 1 milijona podpisov, s 
ciljem omogočiti njeno oddajo;

13. poziva Komisijo k reviziji besedila člena 10(c) Uredbe 211/2011, da se omogoči 
ustrezno nadaljnje ukrepanje na podlagi uspešne evropske državljanske pobude, 
vključno s parlamentarno razpravo na plenarnem zasedanju, ki ji sledi glasovanje o 
evropski državljanski pobudi; poziva Komisijo, naj v roku 12 mesecev od sprejetja 
uspešnih evropskih državljanskih pobuda začne pripravljati pravni akt o njihovi vsebini;

14. meni, da bi za poudarjanje politične razsežnosti evropskih državljanskih pobud javna 
predstavitev v skladu s členom 11 Uredbe 211/2011 morala biti strukturirana tako, da bi 
organizatorjem omogočala dialog s poslanci Evropskega parlamenta; poudarja, da bi 
predstavitve evropskih državljanskih pobud moral organizirati nepristranski odbor, 
katerega glavna pristojnost ni povezana z njihovo vsebino;

15. poziva Komisijo, naj preuči možnost financiranja evropskih državljanskih pobud iz 
proračuna EU, prek evropskih programov, kot sta programa Evropa za državljane in 
Program za enakost, pravice in državljanstvo, glede na to, da obstaja resnična potreba 
po finančni podpori za organizacijo evropskih državljanskih pobud in da so bile v ta 
namen oddane številne spremembe proračuna EU;

16. pozdravlja poročilo Komisije z dne 1. aprila 2015 o evropski državljanski pobudi in jo 
poziva, naj v reviziji tega instrumenta zagotovi izvajanje vseh ustreznih pravnih 
ukrepov, kadar se šteje, da je evropska državljanska pobuda uspešno zaključena;
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17. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in 
parlamentom držav članic.


