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POBUDE

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

1. meni, da je evropska državljanska pobuda prvi neposredni demokratični instrument, ki 
državljanom omogoča dejavno sodelovanje pri oblikovanju evropske politike in 
zakonodaje;

2. opozarja, da je Parlament v prejšnjih resolucijah in poročilih, ki jih je pripravil Odbor za 
peticije, izpostavil pomanjkljivosti veljavnega pravnega okvira in birokratska bremena 
pri izvajanju evropske državljanske pobude v praksi zaradi pomanjkljive podpore pri 
informacijski tehnologiji in različnega izvajanja v nacionalnih upravah; poziva k 
poenostavitvi in uskladitvi zahtev in postopkov glede osebnih podatkov;

3. izraža zaskrbljenost zaradi nizkega odstotka uspešnih pobud in strmega upada v številu 
novih pobud; poudarja, da morajo evropske institucije in države članice ukreniti vse 
potrebno, da bi spodbudile evropsko državljansko pobudo ter okrepile zaupanje 
državljanov v ta instrument; meni, da je pri tem instrumentu še vedno veliko možnosti 
za vključitev javnosti ter spodbujanje dialoga med državljani ter državljani in 
institucijami EU; pozdravlja dejstvo, da so nekatere evropske državljanske pobude 
imele učinek na lokalni ravni;

4. meni, da bi bilo treba pregled uredbe o evropski državljanski pobudi izkoristiti kot 
priložnost, da se poveča ozaveščenost o postopku peticij, pojasni razlika med 
evropskimi državljanskimi pobudami in peticijami ter spodbudi povezava med njimi s 
pomočjo usklajenih informacij na spletnih mestih evropskih institucij in v njihovi 
politiki obveščanja;

5. obžaluje, da ni jasnih informacij o instrumentu evropske državljanske pobude v 
zgodnjih fazah, zaradi česar je prišlo do splošne napačne predstave o njenih značilnostih 
ter povzročilo nekaj nejevolje, ko je Komisija zavrnila prve evropske državljanske 
pobude; opominja, da bi moral biti instrument preprost, jasen in uporabniku prijazen;

6. poziva k okrepljenemu medinstitucionalnemu sodelovanju pri obravnavi evropskih 
državljanskih pobud, tako da se organizatorjem evropskih državljanskih pobud 
zagotovijo informacije in podpora; poziva, naj se v prihodnje uvede fizično in spletno 
„okence vse na enem mestu“, kjer bo mogoče dobiti informacije, pravni nasvet, 
prevajalske storitve in financiranje, za kar bi lahko uporabili vire kontaktne točke v 
okviru centra za stike Europe Direct ter predstavništev Komisije in informacijskih 
pisarn Parlamenta v državah članicah; meni, da bi s tako ureditvijo evropsko 
državljansko pobudo približali državljanom;

7. poziva Komisijo, naj zagotovi preglednost v procesu odločanja ter pojasni postopek za 
pravno dopustnost; poziva Komisijo, naj se na uspešne evropske državljanske pobude 
odzove z bolj konkretnimi ukrepi;

8. poziva Komisijo, naj izboljša programsko opremo v sistemu spletnega zbiranja, da bo 



PE551.974v01-00 4/4 PA\1054485SL.doc

SL

dostopna invalidom, naj omogoči elektronske podpise in zbiranje elektronskih naslovov 
ter naj vključi najsodobnejše možnosti za spletne kampanje po zgledu drugih uspešnih 
platform za spletne kampanje; poziva Komisijo, naj podpre razvoj javne aplikacije za 
evropsko državljansko pobudo na mobilnih napravah;

9. poziva Komisijo, naj preuči predloge o uvedbi evropske osebne izkaznice, ki bi morala 
izpolnjevati tudi zahteve iz uredbe o državljanski pobudi glede zbiranja podpisov;

10. poziva Komisijo, naj predstavi predloge za pripravo celovitega volilnega seznama 
državljanov;

11. poziva Komisijo, naj v prihodnosti pretehta pregled uredbe in predlog, ki bi omogočal 
evropske državljanske pobude, za katere je na podlagi člena 48 PDEU potrebna 
sprememba Pogodb;

12. opozarja, da predstavitve uspešnih evropskih državljanskih pobud ta čas pripravlja 
pristojni odbor glede na temo evropske državljanske pobude, Odbor za peticije pa je 
pridruženi odbor; predlaga, naj pripravo predstavitev prevzame Odbor za peticije kot 
nevtralen forum z največ izkušnjami v stikih z državljani.


