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Spoprijemanje z novimi izzivi – inovacije za uveljavljanje 
pravic državljanov  
 
1. Po mnogih letih se je Evropski parlament z lizbonsko pogodbo v upravnem sistemu Evropske 
unije  končno uveljavil kot pravo zakonodajno telo.  
 
2. Ta pogodba uvaja številne dragocene inovacije, zlasti: 
 

– nov postopek za imenovanje predsednika Komisije in komisarjev, 
– skoraj univerzalno zakonodajno soodločanje z glasovanjem s kvalificirano večino v 

Svetu, 
– preglednejše zakonodajne postopke v Svetu, 
– boljše postopke za preglednost in dostop do javnih dokumentov, 
– bolj ustaljeno predsedstvo Evropskega sveta, 
– demokratičnejši proračunski postopek, 
– okrepljeno pravico do peticije. 

 
3. Ker pogodba prinaša te inovacije in ker je svetovnih izzivov vedno več, se morata vloga in 
mesto civilne družbe razviti tudi v razmerju do evropskega državljanstva. 
 
4. Uveljavljanje pravic državljanov 
 
4.1 Posvetovalni referendumi  
 

a.) Številni udeleženci podpirajo zamisel, da bi Evropski parlament dobil pristojnost za 
pripravo vseevropskih posvetovalnih referendumov o evropskih zadevah. Tovrstni 
referendumi delujejo na podlagi absolutne večine glasov ali po sistemu dvojne večine (kar 
lizbonska pogodba opredeljuje za glasovanje v Svetu). Drugi udeleženci zamisli o 
referendumih nasprotujejo, zlasti zaradi zapletenosti, stroškov in morebitne protizakonitosti. 
 
4.2 Izvolitev predsednika Evropske komisije 
 
Nekateri udeleženci podpirajo zamisel o neposredni izvolitvi predsednika Evropske komisije 
z ločenim glasovanjem, in sicer s splošnimi volitvami hkrati z volitvami v Evropski 
parlament, drugi bi raje videli, da bi bil predsednik Komisije izvoljen po načelu 
parlamentarne demokracije, kar je predvideno v lizbonski pogodbi.  

 
4.3 Participativna demokracija 
 
Na delavnici je bila predlagana vzpostavitev več instrumentov, ki bi bili namenjeni 
učinkovitejšemu vzpostavljanju stika z državljani in hkrati krepitvi evropskega javnega 
prostora. Med njimi bi želeli poudariti: 
– interaktivno spletno stran, preko katere bi državljani lahko sodelovali v razpravah o 
potekajočih zakonodajnih postopkih in dejavnostih Evropske unije; urejati bi jo moral 
Evropski parlament;  
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– delo za razvijanje državljanske vzgoje in uvedbo decentraliziranih pluralnih informacij in 
soudeležbe;  
– podporo agori državljanov s tem, da bi jo trajno uporabljali in da bi dobila 

medinstitucionalni pomen; 
– okrepitev vseh instrumentov za zagotavljanje preglednosti. 
 

 
4.4 Na delavnici je bila pozornost namenjena določbam listine o temeljnih pravicah in 
pogodbe, ki govorijo o nediskriminaciji kot osrednji vrednoti EU, zlasti glede jezikovne in 
kulturne raznolikosti. 

 
5. Sovisnost evropskih državljanov: 
 
Na delavnici je bilo predlagano, naj se s pomočjo agore državljanov do leta 2009 oblikuje izjava 
Evropskega parlamenta o evropskem državljanstvu, ki naj bi zajemala: 
 

– solidarnost med evropskimi državljani in ozemlji pri prizadevanju za skupno 
prihodnost, 
 

– opredelitev pravic in dolžnosti vseh imetnikov evropskega državljanstva, ne glede na 
narodnost, 
 

– ker je velika potreba po trajnostnem razvoju, bi bilo treba na podlagi mrež vzpostaviti 
"organizirano vzajemnost" med tistimi, ki določajo standarde, družbeno ozaveščenimi 
vlagatelji in potrošniki trajnostnih proizvodov in storitev,  
 

– svetovno ekološko vizijo o prihodnosti Unije (na primer obsežno strategijo za trajnostni 
razvoj). 

 
 
6. Pristojnosti Evropskega parlamenta 
 
Na delavnici je bilo predlagano, naj se okrepi pravica Evropskega parlamenta do zakonodajne 
pobude, začenši z napredkom, ki je bil nedavno dosežen z lizbonsko pogodbo. 
 
 
 
Na delavnici C (Instrumenti) so bila oblikovana priporočila za plenarno zasedanje agore 
državljanov 
 

 Podpiramo mehanizem agore državljanov, ki jo je sprožil Evropski parlament, in 
nadaljevanje njenega delovanja s sodelovanjem drugih institucij EU. 

 
 Želimo, da Evropski parlament in agora državljanov do leta 2009 sprožita pripravo izjave 

o evropskem državljanstvu. 
 

 Pozivamo, naj se v pogodbah formalizirajo (zgoraj opisane) okrepljene pravice 
državljanov. 
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 Ker bo Evropski parlament postal polnovredno dvodomno zakonodajno telo, pozivamo 

tudi Svet Evropske unije, naj sprejme lastne postopke za dostopnost, preglednost in 
odgovornost. 

 
 Menimo, da bi bilo treba pristojnosti Evropskega parlamenta bistveno spremeniti v dveh 

pogledih: 
 

a) pristojnost, da v imenu evropskih državljanov ratificira vse pogodbe o Evropski uniji 
ali pogodbe, ki jo zadevajo, preden bi začele veljati; 

 
b) pristojnost, da po posvetovanju s Komisijo in Svetom organizira vseevropske 

posvetovalne referendume.  
 

******************* 
 


