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

3. ugotavlja, da je pri državljanski pobudi sodelovalo več kot šest milijonov državljanov 
EU, tri izmed njih, in sicer „Pravica do vode“, „Eden izmed nas“ in „Ustavimo 
vivisekcijo“, pa so bile uspešne; hkrati opozarja na različne praktične težave, s katerimi 
se srečujejo organizatorji od začetka veljavnosti uredbe aprila 2012;

4. poziva Komisijo, naj glede na težave, ki jih imajo organizatorji pri opredeljevanju 
ustreznih določb Pogodb in pravnih določb kot podlagi za veljavno pobudo, zagotovi 
celovito podporo, vključno z nezavezujočim pravnim svetovanjem, in sicer tako, da na 
primer na predstavništvih Komisije v vseh državah članicah uvede kontaktne točke za 
državljansko pobudo;

5. poleg tega poziva Komisijo, naj pregleda seznam svojih pristojnosti na spletnem 
portalu, da bi bil bolj razumljiv in uporabniku prijazen, saj je bila registracija velikega 
števila predloženih državljanskih pobud zavrnjena iz razlogov, ki jasno niso v okviru 
pristojnosti Komisije;

6. poudarja, da je za predložitev izjav o podpori potreben usklajen postopek, saj ni 
sprejemljivo, da državljani EU ne bi mogli podpreti državljanskih pobud zaradi 
različnih zahtev za predložitev osebnih podatkov v državah članicah; poziva države 
članice, naj nemudoma odpravijo zahtevo, da se na izjavi o podpori navede osebna 
identifikacijska številka, saj to pomeni nepotrebno birokratsko breme pri zbiranju izjav 
o podpori, hkrati pa je to nepotreben način za preverjanje identitete podpisnika;

7. poudarja svoje stališče, da bi bilo treba odpraviti avtomatsko povezavo med registracijo 
državljanske pobude in začetkom dvanajstmesečnega obdobja za zbiranje izjav o 
podpori, da bi s tem organizatorje spodbudili, naj se sami odločijo o začetku zbiranja 
izjav o podpori;

8. 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;

9. zahteva enoten pristop za celotno EU k določitvi najnižje starosti za predložitev izjave o 
podpori; priporoča, naj se starost zniža na 16 let, saj je pri mladih treba okrepiti občutek 
odgovornosti glede Evropske unije ter jim dati priložnost, da so dejavni pri določanju 
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nadaljnjega razvoja evropskega projekta;

10. pozdravlja pripravljenost Evropskega ekonomsko-socialnega odbora, da pobudnikom 
zagotovi brezplačne prevajalske storitve, s čimer bi olajšali širjenje državljanskih pobud 
v vseh uradnih jezikih; v tem vidi pomemben prispevek k podpiranju državljanov, saj 
lahko tako svoja vprašanja predstavljajo prebivalstvu EU;

11. poziva Komisijo, naj čim prej predloži predlog za pregled uredbe o državljanski pobudi, 
da bo državljansko pobudo lažje uporabiti, da bo bolj prijazna državljanom in bo 
mogoče v celoti izkoristiti njen potencial.


