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Predlog spremembe  75 
Carlo Casini 
v imenu Odbora za ustavne zadeve 
 
Poročilo A7-0350/2010 
Zita Gurmai, Alain Lamassoure 
Državljanska pobuda 
KOM(2010)0119 – C7-0089/2010 – 2010/0074(COD) 

Predlog uredbe 
– 

PREDLOGI SPREMEMB PARLAMENTA* 

k predlogu Komisije 

--------------------------------------------------------- 

UREDBA (EU) št. … EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 
 

o državljanski pobudi 
 
 

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA – 
 
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prvega odstavka člena 24 
Pogodbe, 
 
ob upoštevanju predloga Evropske komisije, 
 
ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1, 
 
ob upoštevanju mnenja Odbora regij2, 
 
po posvetovanju z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov3, 
 
v skladu z rednim zakonodajnim postopkom4, 
 

                                                 
* Spremembe: krepki ležeči tisk označuje novo ali spremenjeno besedilo, simbol ▌pa tiste dele 
besedila, ki so bili črtani. 
1 Mnenje z dne 14. julija 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu). 
2 UL C 267, 1. 10. 2010, str. 57. 
3 UL C 323, 30. 11. 2010, str. 1. 
4 Stališče Evropskega parlamenta z dne xx. decembra 2010. 
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ob upoštevanju naslednjega: 
 
(1) Pogodba o Evropski uniji krepi državljanstvo Unije in še naprej stopnjuje demokratično 

delovanje Unije med drugim z zagotavljanjem, da ima vsak državljan pravico sodelovati 
v demokratičnem življenju Unije prek evropske državljanske pobude. Ta postopek daje 
državljanom možnost, da se neposredno obrnejo na Komisijo s pozivom, naj predloži 
zakonodajni predlog za pravni akt Unije zaradi izvajanja Pogodb, ki je podobna 
pravici, podeljeni Evropskemu parlamentu v skladu s členom 225 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije (PDEU), Svetu pa v skladu s členom 241 PDEU. 

 
▌ 
 
(3)  Postopki in pogoji, potrebni za državljansko pobudo, bi morali biti jasni, preprosti, 

uporabniku prijazni in sorazmerni z naravo državljanske pobude, da bi spodbujali 
sodelovanje državljanov in naredili Evropsko unijo dostopnejšo. Morali bi temeljiti na 
razumnem ravnovesju med pravicami in obveznostmi. 

 
(4) Zagotoviti bi morali tudi, da za državljane Unije veljajo podobni pogoji glede 

sodelovanja pri državljanski pobudi, in sicer neodvisno od države članice, iz katere 
prihajajo. 

 
(4a)  Komisija bi morala državljanom na njihovo prošnjo zagotoviti podatke in neuradne 

nasvete o državljanskih pobudah, zlasti o merilih za prijavo. 
 
(5) Določiti je treba najmanjše število držav članic, katerih državljani morajo sodelovati pri 

državljanski pobudi. V zagotovitev, da državljanska pobuda predstavlja interese Unije, 
in ob hkratnem zagotavljanju, da je instrument lahek za uporabo, bi moralo biti 
najmanjše število ena četrtina držav članic. 

 
(6) Zato je tudi primerno določiti najmanjše število državljanov, ki prihajajo iz navedenega 

števila držav članic. Da bi zagotovili podobne pogoje za sodelovanje državljanov pri 
državljanski pobudi, bi moralo biti to število sorazmerno upadajoče ▌. Zaradi jasnosti 
bi bilo treba število podpisnikov za posamezno državo članico določiti v prilogi k tej 
uredbi. Najmanjše število podpisnikov bi moralo biti za vsako državo članico enako 
številu poslancev Evropskega parlamenta, izvoljenih v tisti državi, pomnoženemu s 
količnikom 750. Komisijo bi bilo treba pooblastiti za spremembo te priloge, da bi se 
upoštevalo vsakršne spremembe v sestavi Evropskega parlamenta.  

 
(7) Primerno je določiti najnižjo starost za sodelovanje pri državljanski pobudi. To bi bilo 

treba določiti kot starost, pri kateri lahko državljani volijo na volitvah v Evropski 
parlament. 

 
(7a)  Za uspešno izvedbo državljanske pobude je potrebna minimalna organizirana 

struktura. Ta bi morala imeti obliko odbora državljanov, sestavljenega iz fizičnih oseb 
(organizatorjev) iz najmanj sedmih različnih držav članic, da bi tako spodbudili 
oblikovanje vseevropskih vprašanj in razmislek o teh vprašanjih. Za zagotovitev 
preglednosti ter nemotene in učinkovite komunikacije bi moral organizacijski odbor 
imenovati svoje predstavnike, ki bi ves čas postopka delovali kot kontaktne osebe med 
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odborom in institucijami Unije. 
 
(7b)  Subjekti, zlasti organizacije, ki v skladu s Pogodbami prispevajo k oblikovanju 

evropske politične zavesti in k izražanju volje državljanov Unije, bi morali imeti 
možnost, da podprejo državljansko pobudo, če to storijo popolnoma pregledno. 

 
(8)  Da bi zagotovili jasnost in preglednost v zvezi s predlaganimi državljanskimi pobudami 

ter se izognili primerom zbiranja podpisov za predlog, ki ne ustreza pogojem iz te 
uredbe, je treba te pobude obvezno prijaviti na spletni strani, ki jo da na voljo Komisija 
pred začetkom zbiranja potrebnih izjav državljanov o podpori. Vse pobude, ki 
izpolnjujejo pogoje, določene s to Uredbo, mora Komisija ▌prijaviti. Komisija bi 
morala prijavo obravnavati v skladu s splošnimi načeli dobre uprave. 

 
(9)  Organizatorji lahko začnejo zbirati izjave državljanov o podpori, potem ko je predlog 

prijavljen kot državljanska pobuda. 
 
(9a) Primerno je, da se obrazec za izjavo o podpori določi v prilogi k tej uredbi, v njem pa 

se opredelijo podatki, ki so potrebni za preverjanje s strani držav članic. Komisijo bi 
bilo treba pooblastiti za spremembo te priloge v skladu s členom 290 PDEU, pri čemer 
se upoštevajo informacije, ki ji jih predložijo države članice. 

 
(9b)  Ob ustreznem upoštevanju načela, v skladu s katerim morajo biti osebni podatki 

primerni, ustrezni in ne pretirani glede na namene, za katere se zbirajo, je treba 
zagotoviti osebne podatke podpisnikov pobude, vključno po potrebi osebno 
identifikacijsko številko ali številko osebnega dokumenta, v kolikor je to potrebno, da 
lahko države članice preverijo izjave o podpori v skladu z nacionalnim pravom in 
prakso. 

 
(10) Da bi sodobno tehnologijo koristno uporabili kot orodje participativne demokracije, bi 

bilo primerno, da se izjave o podpori zbirajo na spletu in v papirni obliki. Sistemi 
spletnega zbiranja bi morali imeti ustrezne varnostne značilnosti, da se med drugim 
zagotovi, da se ▌podatki varno zberejo in shranijo. V ta namen bi morala Komisija 
določiti podrobne tehnične specifikacije za sisteme spletnega zbiranja. 

 
(11) Primerno je, da države članice pred začetkom zbiranja izjav o podpori preverijo, ali 

sistemi spletnega zbiranja izpolnjujejo pogoje iz te uredbe. 
 
(11a) Komisija naj razvije odprtokodno programsko opremo, ki bo vključevala ustrezne 

tehnične in varnostne lastnosti, potrebne za izpolnjevanje določb te uredbe v zvezi s 
sistemi spletnega zbiranja. 

 
(12) Primerno je zagotoviti, da se izjave o podpori državljanske pobude zberejo v določenem 

roku. Da predlagana državljanska pobuda ostane relevantna in se hkrati upošteva 
zapletenost zbiranja izjav o podpori po Evropski uniji, ta rok ne sme biti daljši od 
12 mesecev od dneva prijave predlagane pobude. 

 
▌ 
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(15) Primerno je zagotoviti, da je po tem, ko je državljanska pobuda prejela potrebno število 
izjav podpisnikov o podpori ▌, vsaka država članica pristojna za preverjanje in 
potrjevanje izjav o podpori, zbranih v tej državi. Ob upoštevanju potrebe po omejitvi 
upravnega bremena držav članic, bi morale te v treh mesecih takšna preverjanja 
ustrezno opraviti, kar lahko temelji na naključnem vzorčenju, in izdati listino, ki 
potrjuje število veljavnih prejetih izjav o podpori. 

 
(16)  Organizatorji bi morali zagotoviti, da so izpolnjeni vsi ustrezni pogoji iz te uredbe, 

preden državljansko pobudo predložijo Komisiji. 
 
(17)  Komisija bi morala proučiti državljansko pobudo ter ločeno oblikovati svoje pravne in 

politične zaključke; v roku treh mesecev bi tudi morala oblikovati ukrepe, ki jih 
predvideva kot odziv na državljansko pobudo. V dokaz , da sta bila državljanska 
pobuda, ki jo podpira vsaj milijon državljanov Unije, in možno nadaljnje ukrepanje 
skrbno preučena, bi morala Komisija jasno, razumljivo in natančno pojasniti razloge 
za svoje načrtovane ukrepe, razloge pa bi morala predložiti tudi, če ne predvideva 
nobenih ukrepov. Ko Komisija prejme državljansko pobudo, ki jo podpira zahtevano 
število podpisnikov in ki izpolnjuje druge zahteve iz te uredbe, so organizatorji 
upravičeni, da pobudo predstavijo na javni predstavitvi na ravni Evropske unije. 

 
(18)  Direktiva 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov1 se v 
celoti uporablja za obdelavo osebnih podatkov pri izvajanju te uredbe. V zvezi s tem je 
zaradi pravne jasnosti primerno pojasniti, da so upravljavci podatkov v smislu 
Direktive 95/46/ES organizatorji državljanske pobude in pristojni organi držav članic, 
ter podrobno določiti najdaljše obdobje ohranitve osebnih podatkov, zbranih za namene 
državljanske pobude. Kot upravljavci podatkov morajo organizatorji sprejeti vse 
potrebne ukrepe za izpolnjevanje obveznosti iz Direktive 95/46/ES, zlasti ukrepe v 
zvezi z zakonitostjo obdelave, varnostjo obdelave ter zagotavljanjem informacij in 
pravic posamezniku, na katerega se osebni podatki nanašajo, do dostopa do njihovih 
osebnih podatkov ter do popravka in izbrisa njihovih osebnih podatkov. 

 
(19) Določbe Poglavja III Direktive 95/46/ES o pravnih sredstvih, odgovornosti in sankcijah 

glede obdelave podatkov, ki se izvaja ob uporabi te uredbe, se uporabljajo v celoti. 
▌Organizatorji državljanskih pobud v skladu z veljavnim nacionalnim pravom 
odgovarjajo za povzročeno škodo. Hkrati države članice zagotovijo, da se v primeru 
kršitev te uredbe ▌organizatorjem naložijo ustrezne sankcije. 

 
(20) Komisija pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi te uredbe uporablja Uredbo (ES) 

št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o 
prostem pretoku takih podatkov. 

 
(21) Zaradi prilagajanja prihodnjim potrebam po prilagoditvi bi morala biti Komisija 

pristojna za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu 

                                                 
1 UL L 281, 23. 11. 1995, str. 31. 
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izvede ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. 
 
(22) Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 

1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji 
podeljenih izvedbenih pooblastil1. 

 
▌ 
 
(24) Ta uredba spoštuje temeljne pravice in načela Listine Evropske unije o temeljnih 

pravicah, zlasti člena 8 Listine, ki določa, da ima vsak pravico do varstva osebnih 
podatkov, ki se nanj nanašajo – 

 
 
SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 
 
 

Člen 1 
 

Predmet 
 
Ta uredba določa postopke in pogoje za državljansko pobudo, kakor določata člen 11 
Pogodbe o Evropski uniji in člen 24 Pogodbe o delovanju Evropske unije 
 
 

Člen 2 
 

Opredelitev pojmov 
 
V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov: 
 
(1) „državljanska pobuda“ je pobuda, predložena Komisiji v skladu s to uredbo, ki 

Komisijo poziva, naj v okviru svojih pristojnosti predloži ustrezen predlog v zadevah, 
za katere državljani menijo, da je za izvajanje Pogodb treba sprejeti pravni akt Unije, in 
ki jo je podprlo vsaj milijon upravičenih podpisnikov iz vsaj ene četrtine vseh držav 
članic; 

(2) „podpisniki“ so državljani Unije, ki so podprli posamezno državljansko pobudo z 
izpolnitvijo izjave o podpori navedene pobude; 

 
(3) „organizatorji” so fizične osebe, ki oblikujejo državljanski odbor, pooblaščen za 

pripravo državljanske pobude in njeno predložitev Komisiji. 
 
 

Člen 3 
 

Pogoji za organizatorje in podpisnike 
 

                                                 
1 UL L 184, 17. 7. 1999, str. 23. 
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1.  Organizatorji so državljani Unije in so dovolj stari, da lahko volijo na volitvah v 
Evropski parlament. 

 
1a.  Organizatorji oblikujejo državljanski odbor, ki ga sestavlja najmanj sedem oseb, ki so 

prebivalci najmanj sedmih držav članic.  
 
 Organizatorji imenujejo predstavnika in njegovega namestnika, ki bosta ves čas 

postopka delovala kot kontaktni osebi med državljanskim odborom in institucijami 
Evropske unije in bosta pooblaščena, da bosta govorila in delovala v imenu 
državljanskega odbora(„kontaktni osebi“). 

 
 Če so organizatorji poslanci Evropskega parlamenta, se jih ne šteje za namene 

doseganja minimalnega zahtevanega števila za oblikovanje državljanskega odbora. 
 
 Za namen prijave predlagane državljanske pobude v skladu s členom 4, Komisija 

obravnava samo podatke o sedmih članih odbora, potrebnih za izpolnjevanje zgornjih 
omenjenih zahtev. 

 
1b.  Komisija lahko od organizatorjev zahteva, da predložijo ustrezen dokaz o 

izpolnjevanju navedenih pogojev. 
 
2. Predlagano državljansko pobudo so upravičeni podpreti podpisniki, ki so državljani 

Unije in so dovolj stari, da lahko volijo na volitvah v Evropski parlament. 
 
 

Člen 4 
 

Prijava predlagane državljanske pobude 
 
1. Pred začetkom zbiranja izjav podpisnikov o podpori predlagane državljanske pobude 

morajo organizatorji pobudo prijaviti pri Komisiji in zagotoviti informacije iz Priloge 
II, zlasti o predmetu in ciljih ▌predlagane državljanske pobude. 

 
 Te informacije se v enem od uradnih jezikov Unije vnesejo v spletni register, ki ga v ta 

namen da na voljo Komisija (v nadaljnjem besedilu: register).  
 
 Organizatorji za namene registra in po potrebi na svoji spletni strani redno 

posredujejo posodobljene podatke o virih podpore in financiranja pobude. 
 
 Potem, ko je prijava potrjena v skladu s odstavkom 3, lahko organizatorji zagotovijo 

predlagano državljansko pobudo v drugih uradnih jezikih Unije za vključitev v 
register. Za prevod predlagane državljanske pobude v druge uradne jezike Unije so 
odgovorni organizatorji. 

 
 Komisija vzpostavi kontaktno točko za nudenje podatkov in pomoči. 
 
▌ 
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3. Komisija v dveh mesecih od prejetja podatkov, določenih v Prilogi II, prijavi 
predlagano pobudo pod enotno evidenčno številko in pošlje potrdilo organizatorju, 
pod pogojem, da so izpolnjeni naslednji pogoji: 

 
 (a)  ustanovljen je državljanski odbor in imenovane so kontaktne osebe v skladu s 

členom 3(1a); 
 
 (b) predlagana pobuda ne sodi očitno na področje, na katerem Komisija nima 

pristojnosti za vlaganje pravnih aktov Unije za namene izvajanja Pogodb;  
 
 (c) predlagana pobuda ni očitno neprimerna, lahkomiselna in ne povzroča 

namerno nevšečnosti; 
 
 (d) predlagana pobuda ni v očitnem nasprotju z vrednotami Unije, kot jih določa 

člen 2 Pogodbe o Evropski uniji. 
 
3a.  Komisija zavrne prijavo, če pogoji, navedeni v členu 3, niso izpolnjeni. 
 
 Kadar Komisija zavrne prijavo predlagane pobude, obvesti organizatorje o vzrokih za 

zavrnitev in možnih sodnih in izvensodnih sredstvih, ki so jim na voljo. 
 
▌ 
 
5. Prijavljena predlagana državljanska pobuda se javno objavi v registru. Brez poseganja v 

pravice posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo, v skladu z Uredbo (ES) 
št. 45/2001, lahko ti posamezniki zaprosijo za izbris osebnih podatkov iz spletnega 
registra po preteku dveh let po datumu prijave predlagane državljanske pobude.  

 
5a. Organizatorji lahko prijavljeno predlagano pobudo umaknejo kadar koli pred 

predložitvijo izjav o podpori v skladu s členom 9. V tem primeru se v register vnese 
opomba, da je bila pobuda umaknjena. 

 
 

Člen 5 
 

Postopki in pogoji zbiranja izjav o podpori 
 
1. Organizatorji so pooblaščeni za zbiranje potrebnih izjav podpisnikov o podpori 

predlagane državljanske pobude, ki je bila prijavljena v skladu s členom 4.  
 
 V ta namen se lahko uporabi le obrazec izjave o podpori v obliki vzorcev iz Priloge III, 

v enem od jezikovnih različic predlagane pobude, vključenih v register. Organizatorji 
pred začetkom zbiranja izjav podpisnikov o podpori izpolnijo obrazce, kot je navedeno 
v Prilogi III. Informacije, navedene na obrazcih, se ujemajo z informacijami v registru. 

 
2. Organizatorji lahko zbirajo izjave o podpori v papirni obliki ali elektronsko. Če izjave 

o podpori zbirajo elektronsko, se uporabi člen 6. 
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 Za namene te uredbe se izjave o podpori, ki so bile elektronsko podpisane z uporabo 
naprednega elektronskega podpisa v smislu Direktive 1999/93/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 1999 o okviru Skupnosti za elektronski 
podpis1, obravnavajo na enak način kot izjave o podpori v papirni obliki. 

 
3. Podpisniki morajo izpolniti obrazec za izjavo o podpori, ki jim ga da na voljo 

organizator. Navedejo samo osebne podatke, ki so potrebni za namene preverjanja, ki 
ga izvajajo države članice, kakor je določeno v Prilogi III.  

 
 Podpisniki lahko posamezno predlagano državljansko pobudo podprejo le enkrat. 
 
3a. Države članice Komisiji posredujejo vse spremembe podatkov iz Priloge III. Ob 

upoštevanju teh podatkov lahko Komisija v skladu s členom 16 in pod pogoji iz členov 
17 in 18 z delegiranimi akti sprejme spremembe Priloge III. 

 
4. Zbiranje vseh izjav o podpori se začne po prijavi predlagane pobude in konča 

najpozneje v 12 mesecih. 
 
 Ob koncu tega obdobja se v registru navede, da je obdobje poteklo in po potrebi, da ni 

bilo zbrano zahtevano število izjav o podpori . 
 
 

Člen 6 
 

Sistemi spletnega zbiranja 
 
1. Če se izjave o podpori zbirajo elektronsko, se podatki, pridobljeni iz sistema spletnega 

zbiranja, shranijo na ozemlju države članice. 
 
 Sistemi spletnega zbiranja morajo biti potrjeni v skladu z odstavkom 3 v državi 

članici, v kateri bodo podatki, pridobljeni s sistemom spletnega zbiranja, shranjeni. 
Organizatorji lahko uporabljajo en sistem spletnega zbiranja za zbiranje izjav o 
podpori v več ali vseh državah članicah.  

 
 Vzorci obrazca izjave o podpori se lahko prilagodijo za namene elektronskega zbiranja. 
 
 
2. ▌Organizatorji zagotovijo, da je sistem spletnega zbiranja, ki se uporablja za zbiranje 

izjav podpisnikov o podpori, skladen z določbami odstavka 4. 
 
 Pred začetkom zbiranja izjav podpisnikov o podpori organizatorji zaprosijo pristojni 

organ zadevne države članice▌, da potrdi, da je v ta namen uporabljeni sistem 
spletnega zbiranja skladen s temi določbami.  

 
 Organizatorji lahko začnejo zbirati izjave o podpori s sistemom spletnega zbiranja šele 

potem, ko se pridobi potrdilo iz odstavka 3. Kopijo tega potrdila organizatorji javno 

                                                 
1  UL L 13, 19. 1. 2000, str. 12. 
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objavijo na spletni strani, ki se uporablja za sistem spletnega zbiranja.  
 
 V roku … ...*Komisija da na razpolago in vzdržuje odprtokodno programsko opremo, 

ki vključuje vse tehnične in varnostne lastnosti, potrebne za izpolnjevanje določb te 
uredbe o sistemih spletnega zbiranja. Programska oprema je na voljo brezplačno. 

 
3. Če sistem spletnega zbiranja izpolnjuje pogoje iz odstavka 4, ustrezni pristojni organ v 

mesecu dni izda potrdilo v skladu z vzorcem iz Priloge IV. ▌ 
 
 Države članice priznajo potrdila, ki jih izdajo pristojni organi drugih držav članic. 
 
4. Sistem spletnega zbiranja ima ustrezne varnostne in tehnične značilnosti za zagotovitev, 

da: 
 
 (a) lahko le fizične osebe oddajo obrazec izjave o podpori po spletu; 
 
 ▌ 
 
 (c) so podatki, ki se zagotovijo po spletu, varno zbrani in shranjeni, da se med 

drugim zagotovi, da jih ni mogoče spremeniti ali uporabiti v kakršen koli drug 
namen, kot v navedeno podporo posamezne državljanske pobude, in da se osebni 
podatki zavarujejo pred naključnim ali nezakonitim uničenjem ali naključno 
izgubo, spremembo ali nepooblaščenim razkritjem ali dostopom; 

 
 (d) lahko sistem prikaže izjave ▌o podpori v obliki, ki ustreza vzorcem iz Priloge III, 

da se omogoči nadzor držav članic v skladu s členom 9(2). 
 
5. V ...*, Komisija v skladu s postopkom sprejetja predpisa iz člena 19(2) sprejme tehnične 

specifikacije za izvajanje odstavka 4. 
 
 

Člen 7 
 

Najmanjše število podpisnikov iz posamezne države članice 
 

1. Podpisniki državljanske pobude prihajajo iz vsaj ene četrtine držav članic. 
 
2. V najmanj eni četrtini držav članic je v času prijave predlagane pobude število 

podpisnikov najmanj enako najmanjšemu številu državljanov iz Priloge I. To najmanjše 
število ustreza številu poslancev Evropskega parlamenta, izvoljenih v vsaki državi 
članici, pomnoženemu s količnikom 750. 

 
2a. Komisija v skladu s členom 16 ter pod pogoji iz členov 17 in 18 z delegiranimi akti 

sprejme ustrezne prilagoditve Priloge I, da bi se upoštevalo vsakršne spremembe v 
sestavi Evropskega parlamenta. 

                                                 
*  Devet mesecev po dnevu začetka veljavnosti te uredbe. 
*  Devet mesecev po dnevu začetka veljavnosti te uredbe. 



 

AM\851976SL.doc 10/32 PE450.509v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 
3. Šteje se, da podpisniki prihajajo iz države članice, ki je odgovorna za preverjanje 

njihovih izjav o podpori v skladu z drugim pododstavkom člena 9(1). 
 
 

▌ 
 
 

Člen 9 
 

Določbe o preverjanju in potrjevanju izjav o podpori s strani držav članic 
 
1. Na podlagi zbranega ustreznega števila izjav podpisnikov o podpori v skladu s 

členoma 5 in 7 organizatorji izjave o podpori v papirni ali elektronski obliki predložijo 
pristojnim organom iz člena 14 v preverjanje in potrditev. Organizatorji v ta namen 
uporabijo obrazec iz Priloge VI in ločijo izjave o podpori, zbrane v papirni obliki, 
izjave, ki so bile elektronsko podpisane z uporabo naprednega elektronskega podpisa, 
in izjave, ki so bile zbrane s sistemom spletnega zbiranja. 

 
 Organizatorji predložijo izjave o podpori zadevni državi članici, in sicer: 
 
 (a) državi članici prebivališča ali državljanstva podpisnika, kakor je določeno v 

točki 1), del C Priloge III, ali 
 
 (b) državi članici, ki je izdala osebno identifikacijsko številko ali osebni dokument, 

ki sta navedena v izjavi o podpori, kakor je določeno v točki 2, del C Priloge III.  
2. Pristojni organi v roku, ki ni daljši od treh mesecev po prejemu vloge, ustrezno 

preverijo predložene izjave o podpori v skladu z nacionalnim pravom in prakso. Na tej 
podlagi organizatorjem izdajo potrdilo v skladu z vzorcem iz Priloge VII, ki potrjuje 
število veljavnih izjav o podpori za navedeno državo članico. 

 
 Za namene preverjanja izjav podpisov ni treba overiti. 
 
3. Potrdilo iz odstavka 2 se izda brezplačno. 
 
 

Člen 10 
 

Predložitev državljanske pobude Komisiji 
 
Organizatorji lahko Komisiji predložijo državljansko pobudo po prejemu potrdila iz člena 
9(2) ter na podlagi izvedenih vseh ustreznih postopkov in izpolnjenih vseh ustreznih pogojev 
iz te uredbe, s priloženimi podatki o kakršni koli podpori pobudi in njenemu financiranju. 
Ti podatki se objavijo v registru. 
 
Višina podpore in financiranja iz katerega koli vira, po kateri je treba posredovati podatke, 
je enaka višini, določeni v Uredbi (ES) št. 2004/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
4. novembra 2003 o predpisih, ki urejajo delovanje političnih strank na evropski ravni, in 
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pravilih glede njihovega financiranja1. 
 
Za namene tega člena organizatorji uporabijo obrazec iz Priloge VIII in ga predložijo 
izpolnjenega skupaj z dvojniki potrdil iz prvega odstavka tega člena v papirni ali elektronski 
obliki. 
 
▌ 
 
 

Člen 11 
 

Postopek preučitve državljanske pobude s strani Komisije 
 

1. Ko Komisija prejme državljansko pobudo v skladu s členom 10: 
 
 (a) državljansko pobudo brez odlašanja objavi na svoji spletni strani; 
 
 (aa)  sprejme organizatorje na ustrezni ravni, da jim omogoči, da podrobno pojasnijo 

zadeve, ki jih obravnava pobuda; 
 
 (b) ▌v treh mesecih v sporočilu izda svoje pravne in politične zaključke v zvezi s 

pobudo, morebitne ukrepe, ki jih namerava ali ne namerava izvesti, in jih 
obrazloži. 

 
2. Komisija o sporočilu iz odstavka 1(b) uradno obvesti organizatorje, Evropski parlament 

in Svet ter ga javno objavi. 
 
 

Člen 11 a 
 

Javna predstavitev 
 
Kadar so pogoji iz točk (a) in (aa) člena 11 izpolnjeni in v roku, določenem v točki (b) člena 
11, se organizatorjem omogoči, da pobudo predstavijo na javni predstavitvi.  Komisija in 
Evropski parlament zagotovita, da je predstavitev organizirana v Evropskem parlamentu, 
po potrebi tudi z drugimi institucijami in organi Unije, ki morda želijo sodelovati, in da je 
Komisija zastopana na ustrezni ravni  
 
 

Člen 12 
 

Varstvo osebnih podatkov 
 
1. Pri obdelavi osebnih podatkov v skladu s to uredbo organizatorji državljanske pobude 

in pristojni organi držav članic upoštevajo Direktivo 95/46/ES in nacionalne predpise, 
sprejete na njeni podlagi. 

                                                 
1  UL L 297, 15. 11. 2003, str. 1. 
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2.  Za namene zadevne obdelave osebnih podatkov se organizatorji državljanske pobude in 

pristojni organi, imenovani v skladu s členom 14(2), štejejo za upravljavce podatkov v 
skladu s členom 2(d) Direktive 95/46/ES. 

 
3.  Organizatorji zagotovijo, da osebnih podatkov, zbranih za določeno državljansko 

pobudo, ni mogoče uporabiti v kakršen koli drug namen, razen za izraženo podporo 
tej državljanski pobudi, in uničijo vse prejete izjave o podpori tej pobudi ter njihove 
morebitne dvojnike najpozneje v mesecu dni po predložitvi pobude Komisiji v skladu s 
členom 10 ali najpozneje v 18 mesecih po vložitvi predlagane državljanske pobude, 
odvisno od tega, kaj nastopi prej. 

 
4. Pristojni organ osebne podatke, zbrane za določeno državljansko pobudo, v skladu s 

členom 9 (2) uporabi le za namen preverjanja izjav o podpori ter najpozneje v mesecu 
dni po izdaji potrdila iz omenjenega člena uniči vse izjave o podpori in njihove 
dvojnike. 

 
5. Izjave o podpori določeni državljanski pobudi in njihove dvojnike se lahko hrani prek 

časovne omejitve, določene v odstavkih 3 in 4, če je to potrebno zaradi pravnih ali 
upravnih postopkov, ki se nanašajo na predlagano državljansko pobudo. 
Organizatorji in pristojni organi uničijo vse izjave o podpori in njihove dvojnike vsaj 
teden dni, preden so ti postopki končani s pravnomočno odločitvijo. 

 
6. Organizatorji izvedejo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje 

osebnih podatkov pred naključnim ali nezakonitim uničenjem ali naključno izgubo, 
spremembo, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom, predvsem kadar obdelava 
vključuje prenos podatkov po omrežju, ter pred vsemi drugimi nezakonitimi oblikami 
obdelave. 

 
 

Člen 13 
 

Odgovornost 
 
▌Organizatorji so v skladu z veljavnim nacionalnim pravom odgovorni za škodo, 
povzročeno med organizacijo državljanske pobude.  
 
 

Člen 13 a 
 

Sankcije 
 

1 Države članice zagotovijo, da so organizatorji ustrezno kaznovani za kršitve te uredbe 
in zlasti za: 

 
 (a) lažne izjave organizatorjev; 
 
 (b) nepošteno uporabo podatkov. 
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2. Te sankcije so učinkovite, sorazmerne in odvračilne. 
 
 

Člen 14 
 

Pristojni organi v državah članicah 
 

1. Za namen izvajanja člena 6(3) države članice imenujejo pristojne organe za izdajo 
potrdil iz navedenega člena. 

 
2. Za namen izvajanja člena 9(2) vsaka država članica imenuje pristojni organ za 

usklajevanje postopka preverjanja izjav o podpori in za pošiljanje potrdil iz navedenega 
člena. 

 
3. Države članice Komisiji najpozneje mesec dni pred začetkom uporabe te uredbe 

pošljejo imena in naslove pristojnih organov.  
 
4. Komisija seznam pristojnih organov javno objavi. 
 
 

Člen 15 
 

Spremembe prilog 
 

Komisija lahko z delegiranimi akti v skladu s členom 16 in glede na pogoje iz členov 17 in 
18 sprejme spremembe prilog k tej uredbi, v okviru ustreznih določb te uredbe. 
 
 

Člen 16 
 

Izvajanje pooblastila 
 

1. Komisiji se pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 15 podeli za 
nedoločen čas. 

 
2. Ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament 

in Svet. 
 
3. Za pooblastila Komisiji za sprejetje delegiranih aktov veljajo pogoji iz členov 17 in 18.  
 
 

Člen 17 
 

Preklic pooblastila 
 

1. Evropski parlament ali Svet lahko kadar koli prekliče pooblastilo iz člena 15. 
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2. Institucija, ki je začela notranji postopek o morebitnem preklicu pooblastila, si o tem 
prizadeva obvestiti drugo institucijo in Komisijo v razumnem času pred sprejetjem 
končne odločitve, pri čemer navede pooblastilo, ki bi lahko bilo preklicano, ter razloge 
za preklic. 

 
3. Z odločitvijo o preklicu pooblastila preneha veljati pooblastilo, podrobno določeno v 

navedeni odločitvi. Odločitev začne veljati nemudoma ali na dan, določen v navedeni 
odločitvi. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. Objavi se v 
Uradnem listu Evropske unije. 

 
 

Člen 18 
 

Ugovori zoper delegirane akte 
 

1. Evropski parlament ali Svet lahko ugovarja zoper delegirani akt v dveh mesecih od dne 
uradnega obvestila. Na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta se to obdobje podaljša 
za dva meseca.  

 
2. Če do konca navedenega obdobja ne Evropski parlament ne Svet nista nasprotovala 

delegiranemu aktu, se ta objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati na dan, 
določen v delegiranem aktu. 

 
 Delegirani akt se lahko objavi v Uradnem listu Evropske unije in začne veljati pred 

koncem navedenega obdobja, če sta Evropski parlament in Svet obvestila Komisijo, da 
ne nameravata ugovarjati.  

 
3. Če Evropski parlament ali Svet ugovarja zoper delegirani akt, ta akt ne začne veljati. 

Institucija, ki ugovarja zoper delegirani akt, svojo odločitev utemelji. 
 
 

Člen 19 
 

Odbor 
 

1. Za namene izvajanja člena 6(5) Komisiji pomaga odbor. 
 
2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabita člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES ob 

upoštevanju določb člena 8 Sklepa. 
 
 Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece. 
 
 

Člen 20 
 

Uradno obveščanje o nacionalnih ukrepih 
 

Vsaka država članica uradno obvesti Komisijo o posebnih določbah, ki jih sprejme za 
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izvajanje te uredbe.  
 
Komisija o njih obvesti države članice. 
 
 

Člen 21 
 

Določba o pregledu izvajanja 
 

Pred…* in vsaka tri leta po tem Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo 
o izvajanju te uredbe. 
 
 

Člen 22 
 

Začetek veljavnosti in uporaba 
 

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 
 
Uporablja se od …*. 
 
 
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. 
 
 
V …,  
 
 
Za Evropski parlament       Za Svet 
 
Predsednik         Predsednik 
 

                                                 
*  Tri leta od začetka veljavnosti te uredbe. 
*  12 mesecev po začetku veljavnosti. 
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PRILOGA I 

 
Najmanjše število podpisnikov iz posamezne države članice 

 

   

 Avstrija  12750 

 Belgija  16500 

 Bolgarija  12750 

 Ciper  4500 

 Češka  16500 

 Danska  9750 

 Estonija  4500 

 Finska  9750 

 Francija  54000 

 Nemčija  74250 

 Grčija  16500 

 Madžarska  16500 

 Irska  9000 

 Italija  54000 

 Latvija  6000 

 Litva  9000 

 Luksemburg  4500 

 Malta  3750 

 Nizozemska  18750 

 Poljska  37500 

 Portugalska  16500 

 Romunija  24750 

 Slovaška  9750 

 Slovenija  5250 

 Španija  37500 

 Švedska  13500 

 Združeno kraljestvo  54000 
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PRILOGA II  

 
Potrebne informacije za prijavo predlagane državljanske pobude 

 
Za prijavo predlagane državljanske pobude v register Komisije se zagotovijo naslednje 
informacije: 
 
1. ime predlagane državljanske pobude v največ 100 znakih, 
 
2. predmet državljanske pobude v največ 200 znakih; 
 
3. opis ciljev predloga, na podlagi katerega se Komisijo poziva k ukrepanju, v največ 500 

znakih; 
 
4. določbe pogodbe, za katero organizatorji menijo, da se nanaša na predlagani ukrep; 
 
5. polno ime, poštna številka, državljanstvo in datum rojstva za sedem članov 

državljanskega odbora, kjer so posebej označeni zastopnik in njegov namestnik ter 
njihovi elektronski poštni naslovi1; 

 
7. vsi viri financiranja in podpore predlagane pobude v času prijave1. 
 
 Organizatorji lahko zagotovijo podrobnejše informacije o vsebini, ciljih in ozadju 

predlagane državljanske pobude v prilogi. Po želji lahko priložijo tudi besedilo 
zakonodajnega predloga. 

 

                                                 
1  Izjava o varstvu osebnih podatkov: V skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov so 
posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, obveščeni, da Komisija zbira te osebne 
podatke v okviru postopka predlagane državljanske pobude. Javnosti bodo prek spletnega 
registra Komisije na voljo le polno ime organizatorjev, elektronski poštni naslovi kontaktnih 
oseb in podatki v zvezi z viri financiranja in podpore. Posamezniki, na katere se osebni 
podatki nanašajo, imajo pravico, da ugovarjajo zoper objavo svojih osebnih podatkov zaradi 
nujnih in legitimnih razlogov, ki izhajajo iz njegovega posebnega stanja, ter da kadarkoli 
zahtevajo popravke teh podatkov in njihov izbris iz spletnega registra po preteku dveh let od 
datuma prijave predlagane državljanske pobude. 
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PRILOGA III 

 

OBRAZEC IZJAVE O PODPORI – Del A  
(Za države članice, ki ne zahtevajo osebne identifikacijske številke/številke osebnega dokumenta) 

Vsa polja na tem obrazcu so obvezna in jih je treba izpolniti. 

VNAPREJ IZPOLNIJO ORGANIZATORJI:   
1. Vsi podpisniki tega obrazca so  Označite samo eno državo članico na seznam. 

stalni prebivalci: IE NL UK 
 

stalni prebivalci ali državljani: SK EE FI 
stalni prebivalci ali državljani (v tujini živeči državljani le, če so o svojem prebivališču obvestili nacionalne oblasti): BE DE DK 

 

2. Evidenčna številka, ki jo dodeli Komisija:   
3. Datum prijave:   
4. Spletni naslov predlagane državljanske pobude v registru Komisije:   
5. Ime predlagane državljanske pobude:   
6. Vsebina:    
7. Glavni cilji:    
8. Ime organizatorjev:   
9. Imena in elektronski poštni naslovi kontaktnih oseb:   
10. Spletna stran predlagane državljanske pobude (če obstaja):   
 

IZPOLNIJO PODPISNIKI: 

„Potrjujem, da so informacije na tem obrazcu pravilne in da sem to predlagano državljansko pobudo podprl le enkrat.“ 
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VSA IMENA PRIIMEK1 
 

STALNO PREBIVALIŠČE  
(ulica, številka, pošta, kraj, občina)2 

 

DATUM IN KRAJ3 
ROJSTVA 

 

DRŽAVLJANST
VO 

DATUM IN 
PODPIS4 

      

      

      

      
 

Izjava o varstvu osebnih podatkov: V skladu s členom 10 Direktive 95/46/ES lahko osebne podatke, navedene na tem obrazcu, pristojni organi uporabljajo le za namene preverjanja in potrjevanja števila veljavnih izjav 
o podpori, zbranih za predlagano državljansko pobudo (glej člen 9 Uredbe (EU) št. …/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne … o državljanski pobudi), in za nadaljnjo obdelavo, če je to potrebno zaradi pravnih 
ali upravnih postopkov, ki se nanašajo na predlagano državljansko pobudo (glej člen 12 Uredbe (EU) št. …/2011).. Podatki se ne smejo uporabiti v noben drug namen. Posamezniki, na katere se osebni podatki 
nanašajo, imajo pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov. Vse izjave o podpori bodo uničene najkasneje v 18 mesecih po prijavi predlagane državljanske pobude, v primeru upravnih ali pravnih postopkov pa 
najkasneje teden dni pred zaključkom omenjenih postopkov. 

                                                 
1  Pri Nizozemski in Slovaški navedite tudi ime ob rojstvu. 
2  Pri Finski navedite le državo stalnega prebivališča. 
3  Pri Združenem kraljestvu in Finski navedite le datum rojstva. 
4 . Podpis ni obvezen, če je obrazec v elektronski obliki brez elektronskega podpisa. 
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OBRAZEC IZJAVE O PODPORI – Del B  
(Za države članice, ki zahtevajo osebno identifikacijsko številko/številko osebnega dokumenta) 

Vsa polja na tem obrazcu so obvezna in jih je treba izpolniti. 

VNAPREJ IZPOLNIJO ORGANIZATORJI: 

1. Vsi podpisniki na tem obrazcu imajo osebne identifikacijske številke / številke osebnih dokumentov:  Označite samo eno državo članico na seznam,  
 AT BG CY CZ FR EL HU IT LV LT LU MT PL PT RO SI ES SE 

Glej del C za osebne identifikacijske številke/številke osebnih dokumentov; navesti je treba eno od njih. 

2. Evidenčna številka, ki jo dodeli Komisija:   
3. Datum prijave:   
4. Spletni naslov predlagane državljanske pobude v registru Komisije:   
5. Ime predlagane državljanske pobude:   
6. Vsebina:    
7. Glavni cilji:    
8. Ime organizatorjev:   
9. Imena in elektronski poštni naslovi kontaktnih oseb:   
10. Spletna stran predlagane državljanske pobude (če obstaja):   
 

IZPOLNIJO PODPISNIKI: 

„Potrjujem, da so informacije na tem obrazcu pravilne in da sem to predlagano državljansko pobudo podprl le enkrat.“ 

VSA IMENA PRIIMEK 
1 

STALNO PREBIVALIŠČE  
(ulica, številka, pošta, kraj, občina)2 

 

DATUM3 & 
KRAJ4  

DRŽAVLJANST
VO 

OSEBNA IDENTIFIKACIJSKA 
ŠTEVILKA/TIP IN ŠTEVILKA 

DATUM IN 
PODPIS1 

                                                 
1  Pri Bolgariji in Grčiji navedite tudi ime očeta; pri Grčiji in Latviji navedite tudi ime ob rojstvu. 
2  Pri Franciji, Španiji, Italiji, Avstriji, Poljski in Romuniji navedite naslov. 
3  Pri Franciji, Grčiji, Italiji, Latviji, Malti, Avstriji, Romuniji, Portugalski, Sloveniji in Švedski navedite datum rojstva.  
4  Pri Italiji, Latviji, Luksemburgu, Avstriji, Sloveniji in Švedski navedite kraj rojstva. 
5  Za italijanske osebne dokumente navedite tudi organ, ki ga je izdal. 
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 ROJSTVA OSEBNEGA DOKUMENTA5 
       

       

       
 

 

Izjava o varstvu osebnih podatkov: V skladu s členom 10 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov lahko osebne podatke, navedene na tem obrazcu, pristojni organi uporabljajo le za namene preverjanja in potrjevanja števila veljavnih izjav o podpori, zbranih za predlagano državljansko pobudo (glej člen 9 
Uredbe (EU) št. …/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne … o državljanski pobudi), in za nadaljnjo obdelavo, če je to potrebno zaradi pravnih ali upravnih postopkov, ki se nanašajo na predlagano državljansko 
pobudo (glej člen 12 Uredbe (EU) št. …/2011). Podatki se ne smejo uporabiti v noben drug namen. Posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, imajo pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov. Vse izjave 
o podpori bodo uničene najkasneje v 18 mesecih po prijavi predlagane državljanske pobude, v primeru upravnih ali pravnih postopkov pa najkasneje teden dni pred zaključkom omenjenih postopkov. 

                                                                                                                                                                                                                                                
1  Podpis ni obvezen, če je obrazec v elektronski obliki brez elektronskega podpisa. 



 

AM\851976SL.doc 22/32 PE450.509v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 
Del C: 

 
1.  Seznam držav članic, ki ne zahtevajo osebne identifikacijske številke/številke 

osebnega dokumenta (obrazec izjave o podpori, del A):   
 
Država članica Podpisniki, katerih izjava o podpori se predloži zadevnim 

državam članicam 

Danska -  danski rezidenti 

-  danski državljani, ki prebivajo zunaj države, če so o 
svojem prebivališču obvestili nacionalne organe 

Irska -  irski rezidenti 

Nizozemska -  nizozemski rezidenti 

Finska -  finski rezidenti 

-  finski državljani, ki prebivajo zunaj države 

Združeno kraljestvo -  rezidenti v Združenem kraljestvu 

Slovaška -  slovaški rezidenti 

-  slovaški državljani, ki prebivajo zunaj države 

Nemčija -  nemški rezidenti 

-  nemški državljani, ki prebivajo zunaj države, če so o 
svojem prebivališču obvestili nacionalne organe 

Belgija -  belgijski rezidenti 

-  belgijski državljani, ki prebivajo zunaj države, če so 
o svojem prebivališču obvestili nacionalne organe 

Estonija - estonski rezidenti 

- estonski državljani, ki prebivajo zunaj države 

 
 
2.  Seznam držav članic, ki zahtevajo osebno identifikacijsko številko/številko osebnega 

dokumenta v obrazcu izjave o podpori, del B, kot je določeno spodaj: 
 
AVSTRIJA 
 
- Reisepass (potni list) 
 
-  Personalausweis (osebna izkaznica) 
 
BOLGARIJA 
 
- Единен граждански номер (osebna številka)  
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CIPER 
 
- ∆ελτίο Ταυτότητας (osebna izkaznica državljana ali rezidenta) 
 
- ∆ιαβατήριο (potni list) 
 
ČEŠKA 
 
- Obcansky prukaz (nacionalna osebna izkaznica) 
 
- Cestovní pas (potni list) 
 
FRANCIJA 
 
- Passeport (potni list) 
 
- Carte nationale d´identité (nacionalna osebna izkaznica) 
 
- Titre de séjour (dovoljenje za prebivanje)  
 
- Permis de conduire (vozniško dovoljenje)  
 
- Ostalo: 
 
 - Carte d'identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président 

d'une assemblée parlementaire (osebna izkaznica člana parlamenta s 
fotografijo, ki jo izda predsednik poslanske skupščine); 

 
 - Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée par le représentant de 

l'Etat (osebna izkaznica izvoljenega predstavnika lokalne skupnosti s 
fotografijo, ki jo izda državni uradni organ); 

 
 - Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore (svetlo rumena ali 

tribarvna vojaška izkaznica); 
 
 - Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie (civilna ali vojaška 

invalidska izkaznica s fotografijo); 
 
 - Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photographie (osebna izkaznica 

državnega uradnika s fotografijo); 
 
 - Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les 

autorités militaires (osebna izkaznica ali potna izkaznica s fotografijo, ki jo 
izdajo vojaški organi); 

 
 - Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l'Etat 

(lovsko dovoljenje s fotografijo, ki ga izda državni uradni organ); 
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 - potna knjižica, ki jo je izdal prefekt na podlagi zakona št. 69-3 z dne 3. januarja 

1969; 
 
 - Récépissé valant justification de l'identité, délivré en échange des pièces 

d'identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) 
de l'article 138 du code de procédure pénale (potrdilo o prejemu veljavnega 
dokazila o identiteti, izdanega v zameno za osebni dokument v primeru sodnega 
nadzora na podlagi 9. odstavka (št. 7) 138. člena zakonika o kazenskem 
postopku); 

 
 - Attestation de dépôt d'une demande de carte nationale d'identité ou de 

passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant 
une photographie d'identité du demandeur authentifiée par un cachet de la 
commune (potrdilo o predložitvi vloge za nacionalno osebno izkaznico ali potni 
list s fotografijo prosilca, izdano in overjeno na upravni enoti v zadnjih treh 
mesecih) 

 
GRČIJA 
 
- ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας (osebna izkaznica) 
 
- ∆ιαβατήριο (potni list) 
 
- Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Έγγραφο πιστοποίησης µόνιµης διαµονής πολίτη 

Ε.Ε. (potrdilo o prebivališču/stalnem prebivališču) 
 
MADŽARSKA 
 
- személyazonosító igazolvány (osebna izkaznica) 
 
- útlevél (potni list) 
 
- személyi azonosító szám (személyi szám) – (osebna identifikacijska številka) 
 
ITALIJA 
 
- Passaporto (potni list), inclusa l´indicazione dell´autorità di rilascio (vključno z 

navedbo organa, ki ga je izdal)  
 
- Carta di identità (osebna izkaznica), inclusa l´indicazione dell´autorità di rilascio 

(vključno z navedbo organa, ki jo je izdal) 
 
LATVIJA  
 
- Personas kods (osebna identifikacijska številka)  
 
LITVA 
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- Asmens kodas (osebna številka)  
 
LUKSEMBURG 
 
- Numéro d’identification national (numéro inscrit sur la carte d’identification de la 

Sécurité sociale) – nacionalna identifikacijska številka (številka na kartici socialnega 
zavarovanja) 

 
MALTA 
 
- Osebna izkaznica 
 
POLJSKA 
 
- Numer ewidencyjny PESEL (osebna identifikacijska številka ) 
 
PORTUGALSKA 
 
- Bilhete de identidade (osebna izkaznica) 
 
- Passaporte (potni list) 
 
- Cartão de Cidadão (državljanska kartica) 
 
ROMUNIJA 
 
- Carte de identitate (osebna izkaznica) 
 
-  Pasaport (potni list) 
 
- Certificat de inregistrare (potrdilo o registraciji) 
 
- Cartea de rezidenta permanenta pentru cetatenii UE (dovoljenje za stalno prebivanje) 
 
- Cod Numeric Personal (osebna identifikacijska številka) 
 
SLOVENIJA 
 
- Osebna izkaznica 
 
- Potni list 
 
ŠPANIJA 
 
- Documento Nacional de Identidad (osebna izkaznica) 
 
- Pasaporte (potni list) 
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ŠVEDSKA  
 
- Personnummer (osebna identifikacijska številka) na osebni izkaznici 
 
- Personnummer (osebna identifikacijska številka) v potnem listu. 
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PRILOGA IV 

 
Obrazec, ki potrjuje skladnost sistema spletnega zbiranja z Uredbo (EU) št. …/2011 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne … o državljanski pobudi∗ 
 

[….] (ime pristojnega organa) iz [....] (ime države članice) potrjuje, da sistem spletnega 
zbiranja [….] (spletni naslov), uporabljen za elektronsko zbiranje izjav o podpori državljanske 
pobude ▌izpolnjuje pogoje iz ustreznih določb Uredbe (EU) št. …/2011**. 
 
Datum, podpis in žig pristojnega organa: 
 

                                                 
∗  UL: vstavite datum in številko te uredbe. 
**  UL: vstavite številko te uredbe. 



 

AM\851976SL.doc 28/32 PE450.509v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 
▌ 
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PRILOGA VI 

 
Obrazec za predložitev izjav o podpori pristojnim organom držav članic 

 
1. Polno ime, poštni naslov in elektronski poštni naslov kontaktnih oseb: 
 
2. Ime državljanske pobude ▌: 
 
3. Evidenčna številka, ki jo dodeli Komisija ▌: 
 
4. Datum prijave ▌: 
 
▌ 
 
6. Število podpisnikov iz [ime države članice] ▌:  
 
7. Priloge ▌:  
 
 (Priložite vse izjave o podpori podpisnikov v preverjanje ustrezni državi članici.  
 
 Po potrebi priložite ustrezna potrdila, ki potrjujejo, da sistem spletnega zbiranja 

izpolnjuje pogoje iz Uredbe (EU) št. …/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne … 
o državljanski pobudi∗ 

 
8. Datum in podpis kontaktnih oseb:  
 
▌ 
 

                                                 
∗  UL: vstavite datum in številko te uredbe. 
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PRILOGA VII 

 
Potrdilo o številu veljavnih izjav o podpori, zbranih za [….] (ime države članice) 

 
…. (ime pristojnega organa) iz .... (ime države članice) po opravljenem ustreznem preverjanju 
iz člena 9 Uredbe (EU) št. …/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne … o državljanski 
pobudi∗ potrjuje, da je [….]  izjav o podpori državljanske pobude z evidenčno številko [….]  
veljavnih v skladu z določbami navedene uredbe ▌. 
 
Datum, podpis in žig pristojnega organa: 
 

                                                 
∗  UL: vstavite datum in številko te uredbe. 
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PRILOGA VIII 

 
Obrazec za predložitev državljanske pobude Komisiji 

 
1. Ime državljanske pobude ▌: 
 
2. Evidenčna številka, ki jo dodeli Komisija ▌: 
 
3. Datum prijave ▌: 
 
4. Število prejetih ustreznih izjav o podpori: (mora biti najmanj milijon) 
 
5. Število podpisnikov, ki so jih potrdile države članice ▌: 
 
 BE  BG  CZ  DK  DE  EE  IE  EL  ES  FR  IT  CY  LV  LT  LU  
Število 
podpisnikov                

 HU  MT  NL  AT  PL  PT  RO  SI  SK  FI  SE  UK  SKUPAJ 
Število 
podpisnikov              

 
6. Polno ime, poštni naslov in elektronski poštni naslov kontaktnih oseb1.  
 
6a. Navedba vseh virov financiranja in podpore pobude, vključno z višino finančne 

podpore v času predložitve1: 
 
7. Izjavljamo, da so podatki na tem obrazcu pravilni. 
 
 Datum in podpis kontaktnih oseb:  
 
8. Priloge ▌:  
 
 Vsebujejo vsa potrdila 
 
▌ 
 

                                                 
1  Izjava o varstvu osebnih podatkov: V skladu s členom 11 Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov so 
posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, obveščeni, da Komisija zbira te osebne 
podatke v okviru postopka predlagane državljanske pobude. Javnosti bodo prek spletnega 
registra Komisije na voljo le polno ime organizatorjev, elektronski poštni naslovi kontaktnih 
oseb in podatki v zvezi z viri financiranja in podpore. Posamezniki, na katere se osebni 
podatki nanašajo, imajo pravico, da ugovarjajo zoper objavo svojih osebnih podatkov zaradi 
nujnih in legitimnih razlogov, ki izhajajo iz njegovega posebnega stanja, ter da kadarkoli 
zahtevajo popravke teh podatkov in njihov izbris iz spletnega registra po preteku dveh let od 
datuma prijave predlagane državljanske pobude. 
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Or. en 

 


