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POBUDE

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

1. poudarja, da je državljanska pobuda prvo orodje participativne demokracije, ki 
državljanom EU na podlagi najmanj enega milijona izjav o podpori iz najmanj četrtine 
držav članic EU podeljuje pravico, da dajo pobudo – s čimer torej uveljavljajo svojo 
novo politično pravico – in Komisijo zaprosijo, naj v okviru svojih pooblastil predloži 
ustrezen predlog o vprašanjih, kjer bi bil po njihovem mnenju za izvajanje Pogodb 
potreben zakonodajni akt;

2. pozdravlja poročilo Komisije z dne 31. marca 2015 o evropski državljanski pobudi, v 
katerem je bilo ugotovljeno, da je mogoče to pobudo še izboljšati, poleg tega so bila 
opredeljena številna možna vprašanja za izboljšanje tega instrumenta; pozdravlja tudi 
preiskavo delovanja te pobude, ki jo je na lastno pobudo opravila evropska varuhinja 
človekovih pravic in v okviru tega podala 11 konkretnih predlogov za izboljšanje 
evropske državljanske pobude;

3. meni, da je bistveno, da lahko državljani prispevajo k izvajanju zakonodajnih 
pristojnosti Unije in so neposredno vključeni v sprožanje zakonodajnih predlogov;

4. ugotavlja, da je več kot šest milijonov državljanov EU sodelovalo pri državljanski 
pobudi, da je bilo vloženih 51 prošenj za pobudo, od katerih so bile le tri označene za 
dopustne, in sicer pobude Pravica do vode (Right2Water), Eden izmed nas (One of Us) 
in Ustavimo vivisekcijo (Stop Vivisection), ter da je šest organizatorjev evropske 
državljanske pobude pri Sodišču Evropske unije vložilo pritožbo zoper odločitev 
Komisije o zavrnitvi (torej 30 % vseh zavrnitev), kar dokazuje, da je treba še veliko 
storiti, da bo celotni potencial evropske državljanske pobude zagotovo izkoriščen; 
opozarja na različne praktične težave, s katerimi se srečujejo organizatorji od začetka 
veljavnosti uredbe aprila 2012, in na to, da je pobud vse manj;

5. poziva k pregledu dvojne vloge Komisije, zaradi katere lahko pride do navzkrižja 
interesov, pri čemer je treba spomniti, da se številni organizatorji evropskih 
državljanskih pobud zavedajo pomena in vrednosti njenega dela; v zvezi s tem poziva 
Komisijo, naj tudi Parlament obravnava kot nosilca odločanja, zlasti ob upoštevanju, da 
je to edina institucija, katere člane neposredno izvolijo državljani EU;

6. poziva Komisijo, naj ob upoštevanju težav, ki jih imajo organizatorji pri opredeljevanju, 
katere določbe Pogodb in pravne določbe so ustrezna podlaga za veljavno pobudo, 
zagotovi celovito podporo, vključno z nezavezujočim pravnim svetovanjem, in sicer 
tako, da na primer na predstavništvih Komisije in v informacijskih centrih Europe 
Direct v vseh državah članicah uvede jasno opredeljene kontaktne točke za državljansko 
pobudo, katerih naloga bo zagotavljati informacije ter potrebno mnenje in pomoč za 
državljanske pobude; vseeno poudarja, da bi morala Komisija v primeru zavrnitve 
javnosti podrobno, pregledno in razumljivo pojasniti svoje politične odločitve in 
obenem organizatorje obvestiti o relevantnih pravnih pomislekih;

7. poziva Komisijo, naj razmisli o možnosti prijave le dela državljanske pobude, če 
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pobuda ne sodi v celoti na področje pristojnosti Komisije; meni, da bi bilo v primeru 
take prijave primerno, da se predhodno posvetuje z državljanskim odborom;

8. poleg tega poziva Komisijo, naj izboljša svoj spletni portal, da bo bolj razumljiv in 
uporabniku prijazen, zlasti kar zadeva informacije o pristojnostih in podpori, ki je lahko 
na voljo za uspešno vlaganje pobud; meni, da bi morala Komisija poleg priprave 
jasnega seznama svojih pristojnosti pojasniti postopek prijave, saj je bila prijava 
velikega števila predloženih državljanskih pobud zavrnjena, ker naj bi bile pobude 
očitno zunaj področja pristojnosti Komisije; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj bo 
dejavna in naj organizatorjem evropskih državljanskih pobud zagotovi podrobne 
smernice za razlaganje ustreznih pravnih določb;

9. poudarja, da je treba preučiti možnost harmoniziranega in učinkovitejšega postopka za 
oddajo izjav o podpori, saj ni sprejemljivo, da državljani EU ne bi mogli podpreti 
državljanskih pobud zaradi različnih zahtev za predložitev osebnih podatkov v državah 
članicah; zato poziva Komisijo, naj predlaga enostavnejši način posredovanja podatkov 
v vseh državah članicah, da bo evropske državljanske pobude enostavneje podpisovati 
ne glede na državo bivanja; predlaga, naj se za poenostavitev podpisovanja peticij 
preučijo možnosti mobilnih aplikacij, preoblikovanja programske opreme za spletno 
zbiranje podpisov in zlasti uporabe digitalnega podpisa kot sredstva za identifikacijo,
pri čemer ne bi smeli pozabiti tudi na potrebe invalidov; poziva države članice, naj 
nemudoma pregledajo zahtevo o navedbi osebne identifikacijske številke na izjavi o 
podpori in jo po možnosti odpravijo, saj je lahko ta zahteva nepotrebno birokratsko 
breme pri zbiranju izjav o podpori, hkrati pa je to nepotreben način za preverjanje 
identitete podpisnika;

10. poziva Komisijo, naj za ozaveščanje o evropski državljanski pobudi uporabi vse javne 
komunikacijske kanale in naj sprejme potrebne ukrepe za zagotavljanje preglednosti te 
pobude ter omogoči obveščanje o obstoječih pobudah te vrste, na primer z ustvarjanjem 
aplikacij z informacijami, opozorili in možnostjo spletnega podpisa; poudarja, da je 
dejavna udeležba javnosti v evropskih državljanskih pobudah tudi precej odvisna od 
oglaševanja teh pobud v državah članicah, in zato predlaga, naj nacionalni parlamenti 
držav članic na svojih uradnih spletnih mestih omenjajo evropsko državljansko pobudo;

11. poudarja svoje stališče, da bi bilo treba odpraviti avtomatsko povezavo med prijavo 
državljanske pobude in začetkom dvanajstmesečnega obdobja za zbiranje izjav o 
podpori ter da bi morali imeti organizatorji pobude možnost, da določijo datum začetka 
pobude v roku treh mesecev od njene prijave pri Komisiji; 

12. poleg tega ugotavlja, da bi lahko obdobje za zbiranje izjav o podpori podaljšali na 18 
mesecev;

13. ugotavlja, da se je glede organizatorjev državljanske pobude pojavilo vprašanje o 
odgovornosti, saj državljanski odbori niso pravne osebe, ta problem pa je mogoče rešiti 
samo s pregledom uredbe; poziva Komisijo, naj preuči možnost, da bi državljanskemu 
odboru iz člena 3(2) uredbe dali status pravne osebe; poleg tega poziva k sprejetju 
ukrepov za zmanjšanje tveganja, da bi člane odbora za evropsko državljansko pobudi 
spodbudili, da sprejmejo konkretne pobude;

14. pozdravlja pripravljenost Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, da pobudnikom 
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zagotovi brezplačne prevajalske storitve, kar bo olajšalo širjenje državljanskih pobud v 
vseh uradnih jezikih, še posebej ker je uporaba domačega jezika državljanska pravica; v 
tem vidi pomemben prispevek k podpiranju državljanov, saj lahko tako svoja vprašanja 
učinkoviteje predstavljajo prebivalstvu EU;

15. poudarja pomen institucionalnega ravnovesja pri ocenjevanju vlog po predložitvi 
evropske državljanske pobude Komisiji, kot je določeno v členu 9 uredbe; zato poziva 
Komisijo, naj preuči možnost sodelovanja ustreznih evropskih institucij in organov, kot 
so Evropski parlament, Evropski varuh človekovih pravic, Ekonomski in socialni svet in 
Odbor regij;

16. ugotavlja, da ima Evropski varuh človekovih pravic pomembno vlogo, saj preiskuje, 
kako Komisija obravnava prošnje v okviru evropske državljanske pobude, zlasti 
primere, ko zavrne prijavo te pobude;

17. poziva Komisijo, naj pravočasno predloži ustrezen predlog za pregled uredbe o 
državljanski pobudi in Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1179/2011, da bo izpolnila 
pričakovanja državljanov ter da bo državljansko pobudo lažje uporabiti in bo mogoče v 
celoti izkoristiti njen potencial.
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