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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. poudarja, da ima državljanstvo Unije, kot ga določa člen 20 PDEU, poleg pravic, ki jih 
zagotavlja, zlasti pravice do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, 
pravice voliti in biti voljen na volitvah v Parlament in občinskih volitvah v državi 
članici prebivanja, pravice do konzularne zaščite v drugi državi članici, če je potrebna, 
ter pravice do peticije in pravice obrniti se na evropskega varuha človekovih pravic v 
katerem koli jeziku Pogodbe, tudi širše posledice in zagotavlja pravice na področju 
demokratične udeležbe, kot izhaja iz člena 11 PEU in člena 24 PDEU, poglavja V 
Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in drugih pravnih podlag;

2. meni, da bi si morale institucije EU za učinkovito reševanje težave vse manjše volilne 
udeležbe bolj prizadevati za učinkovitejše izvrševanje volilnih pravic državljanov Unije; 
poudarja, da je v številnih državah članicah volilna zakonodaja še vedno zapletena ali 
diskriminatorna in občasno pretirano ovira uveljavljanje pravice do glasovanja ali jo 
neposredno preprečuje, zlasti v primeru državljanov EU, ki uživajo pravico do prostega 
gibanja in ki naj bi jih bilo 15 milijonov; poziva Komisijo, naj sprejme nadaljnje ukrepe 
v zvezi z odvzemom volilne pravice državljanom EU, ki živijo v drugi državi članici, 
ter predlaga konkretne ukrepe za zaščito njihovih političnih pravic; poziva Komisijo, 
naj države članice spodbuja k temu, da dejavno ohranjajo dobro prakso, ki državljanom 
omogoča, da glasujejo in kandidirajo na volitvah v Evropski parlament v skladu s 
členom 22(2) PDEU, tudi z objavo volilne zakonodaje vsaj eno leto pred volitvami v 
EU, bojem proti lažnim novicam in populistični retoriki ter spodbujanjem izobraževanja 
in pluralnosti medijev; meni, da bi morali javni in zasebni mediji stališča poslancev EP 
predstavljati objektivno in pluralistično; 

3. ponovno opozarja, da je Sodišče Evropske unije prispevalo k postopnemu oblikovanju 
pojma državljanstva do točke, ko so nekateri vidiki s stališča evropske ustavne ureditve 
postali razmeroma avtonomni; poudarja, da člen 20 PDEU preprečuje nacionalne 
ukrepe, ki državljane Unije prikrajšujejo za dejansko uživanje bistva pravic, ki jih 
pridobijo s statusom državljana Unije1;

4. ponovno opozarja, da je treba v skladu s členom 17 PEU pri imenovanju predsednika 
Komisije upoštevati rezultate volitev v Evropski parlament; poudarja politični pomen in 
simboliko tega položaja v smislu državljanstva EU ter meni, da bi moral predsednika 
naslednje Komisije predlagati Evropski svet, in sicer med vodilnimi kandidati, ki lahko 
na splošno pridobijo večjo podporo v različnih skupinah Evropskega parlamenta;

5. je trdno prepričan, da je načelo nediskriminacije temelj evropskega državljanstva ter v
skladu s členom 2 PEU splošno načelo in temeljna vrednota prava EU; poudarja zlasti, 
da člen 10 PDEU pri določanju in izvajanju politik in dejavnosti prepoveduje 
diskriminacijo na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, 
starosti ali spolne usmerjenosti; opozarja, da člen 21 listine o temeljnih pravicah 

                                               
1 Sodba Sodišča (Veliki senat) z dne 8. marca 2011, Gerardo Ruiz Zambrano proti Office national de l'emploi 
(ONEm), C-34/09, ECLI:EU:C:2011:124.
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prepoveduje tudi diskriminacijo na tej podlagi, pa tudi zaradi genetskih značilnosti, vere 
ali prepričanja, političnega in drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, 
premoženja ali rojstva; opozarja, da je bila z direktivo o rasni enakosti (2000/43/ES)1

uvedena prepoved diskriminacije na podlagi rase ali narodnosti pri zaposlovanju; 
opozarja tudi, da direktiva o enakosti spolov pri dostopu do blaga in storitev 
(2004/113/ES)2 in direktiva o enakosti spolov (2006/54/ES)3 zagotavljata enako 
obravnavanje le, kar zadeva socialno varnost; obžaluje, da se direktivi več kot deset let 
po roku za prenos še vedno ne izvajata;

6. obžaluje, da Svet deset let po objavi predloga Komisije še vedno blokira direktivo o 
preprečevanju diskriminacije, s katero se izvaja načelo enakega obravnavanja zunaj trga 
dela in razširja zaščita pred diskriminacijo s horizontalnim pristopom; meni, da bi si 
moralo prihodnje predsedstvo Sveta prizadevati, da do konca mandata izdela stališče o 
direktivi;

7. ponovno poudarja ugotovitve javne predstavitve, ki jo je junija 2017 organiziral Odbor 
za peticije pod naslovom Povrnitev zaupanja državljanov v evropski projekt, na kateri je 
bilo med drugim poudarjeno, da bi morali postopek odločanja v EU in institucije postati 
bolj odprti in pregledni za vse državljane Unije; meni, da sta za okrepitev demokratičnih 
pravic državljanov in preprečevanje demokratičnega deficita na ravni EU bistveni 
neposredna udeležba državljanov in popolna preglednost v vseh fazah postopkov 
odločanja v EU; vztraja, da bi Unija z verodostojnim bojem proti korupciji naredila 
pomemben korak pri zagotavljanju dobrega upravljanja v vseh državah članicah in 
zaščiti splošnega interesa davkoplačevalcev, pa tudi pri izboljšanju svojega ugleda v 
očeh državljanov EU; meni, da bi morala biti EU zgled in uporabiti najvišje standarde 
za preprečevanje nasprotja interesov, tudi pri imenovanjih na pomembne položaje v 
institucijah in agencijah EU; obžaluje nedavne primere vrtljivih vrat pri komisarjih, ki v 
očeh javnosti spodkopavajo ugled Unije;

8. opozarja, da je za učinkovito izvajanje prava Unije na področju državljanskih pravic, ki 
izhajajo iz Pogodb, zlasti pravice do prostega gibanja, v državah članicah dolžnost 
Komisije, da kot varuhinja Pogodb izpolni vse obveznosti, ki jih ima po členih 258–260 
PDEU; poziva Komisijo, naj v ta namen uporabi vsa orodja in mehanizme, ki jih ima na 
voljo; poudarja, da morajo postati dejavnosti odločanja in izvrševanja Unije
učinkovitejše in vidnejše, da bi bilo mnenje njenih državljanov o Uniji bolj ozaveščeno;

9. opozarja na svojo resolucijo z dne 12. decembra 2017 o poročilu o državljanstvu EU iz 
leta 2017: krepitev pravic državljanov v Uniji demokratičnih sprememb4, v kateri je 
med drugim poudaril, da države članice teh pravic in obveznosti, ki so določene v 
Pogodbi, ne morejo neutemeljeno omejiti; poudarja, da se za uspešno izvrševanje pravic 
iz državljanstva predpostavlja, da vse države članice spoštujejo vse pravice in 
svoboščine iz listine o temeljnih pravicah;

                                               
1 Direktiva Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na 
raso ali narodnost (UL L 180, 19.7.2000, str. 22).
2 Direktiva Sveta 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004 o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in 
žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi, UL L 373, 21.12.2004, str. 37.
3 Direktiva 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih 
možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu, UL L 204, 26.7.2006, 
str. 23.
4 UL C 369, 11.10.2018, str. 11.



AD\1169853SL.docx 5/10 PE623.689v02-00

SL

10. poziva vse evropske institucije k boju proti nalaganju krivde Bruslju, s katerim države 
članice odgovornost za odločitve, ki so jih same sprejele kot članice Sveta, prelagajo na 
Evropsko unijo; poziva Svet k večji preglednosti postopka odločanja;

11. poziva k vključevanju načela in vidika enakosti spolov v vse postopke vrednotenja in 
ocenjevanja sedanjih zakonodajnih besedil in prihodnjih predlogov, povezanih z 
državljanstvom;

12. ponovno opozarja na prispevek političnih strank na evropski ravni k „oblikovanju 
evropske politične zavesti in izražanju volje državljanov Unije“ (člen 10(4) PEU); zato 
poziva, da bi imeli posamezni državljani EU možnost neposredno zaprositi za članstvo 
v političnih strankah na evropski ravni;

13. meni, da je uresničevanje volilne pravice državljanov Unije na občinski ravni v skladu s 
členom 22(1) PDEU ključno povezano s pravico do prostega gibanja in državljanstvom 
Unije; meni, da bi bila participativna demokracija na ravni EU učinkovitejša, če bi se 
uporabilo resnično demokratično upravljanje, s katerim se lahko zagotovijo popolna 
preglednost, učinkovita zaščita temeljnih pravic, neposredno sodelovanje državljanov v 
postopkih odločanja v EU in vključitev prioritet državljanov EU na politični dnevni red 
EU; meni, da je treba okrepiti participativna orodja in orodja neposredne demokracije 
tudi zato, da bi se povečalo politično udejstvovanje državljanov v lokalnih in 
nacionalnih skupnostih; poziva Komisijo, naj pri tem nadaljuje dobro prakso, tudi zaradi 
spodbujanja višje volilne udeležbe na občinskih in lokalnih volitvah po vsej Uniji, in 
sicer zlasti z izobraževanjem, ozaveščanjem o pomenu lokalnih volitev, obveščanju o 
pravicah državljanov EU na tem področju in neposrednim spodbujanjem udeležbe na 
teh volitvah; priznava, da je treba obravnavati sedanji položaj državljanov nekaterih 
držav članic, ki so izgubili pravico glasovanja na nacionalnih volitvah v svoji matični 
državi, obenem pa nimajo pravice do glasovanja na nacionalnih volitvah države 
prebivališča; ugotavlja, da je ta odvzem volilne pravice državljanom EU nezdružljiv z 
njihovo pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije iz Pogodbe;

14. opozarja, da je pravica do peticije v skladu s členom 227 PDEU uradna pot za 
neposredno komuniciranje državljanov z institucijami EU, opozarjanje na 
pomanjkljivosti in nedoslednosti prava EU v zvezi s ciljem, da se zagotovi popolna 
zaščita ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic, ter obvešča o tem, da nacionalni 
organi nepravilno uporabljajo ali prenašajo pravo Unije; ugotavlja, da so državljani po 
vsej Uniji seznanjeni s pravico do peticije, vendar institucije EU še vedno neučinkovito 
obravnavajo in rešujejo težave, o katerih jih državljani z s peticijami obveščajo; poziva 
institucije EU, naj sprejmejo učinkovito strategijo za zagotovitev popolne zaščite 
temeljnih pravic državljanov ter izboljšajo prizadevanja za sodelovanje z nacionalnimi, 
regionalnimi in lokalnimi organi, zlasti na političnih področjih, na katere se nanaša 
največ peticij, in sicer: okolje, temeljne pravice (zlasti volilne pravice in otrokove 
pravice), prosti pretok oseb, socialne zadeve in zaposlovanje, diskriminacija in 
priseljevanje;

15. poudarja, da je pravica do naslavljanja peticij na Evropski parlament temeljna sestavina 
državljanstva Unije; ponavlja, da ima v skladu s členom 227 PDEU in členom 44 listine 
o temeljnih pravicah vsak državljan Unije ter vsaka fizična ali pravna oseba s 
prebivališčem ali statutarnim sedežem v eni od držav članic pravico vložiti peticijo; 
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opozarja na pomembno povezavo med postopkom obravnave peticij ter dejavnostmi 
spremljanja in izvrševanja Komisije v skladu s členi 258–260 PDEU; poziva vse 
institucije EU in države članice, naj spodbujajo zagotavljanje informacij in 
izobraževanje o pravici do peticij med vsemi državljani Unije kot orodju za spodbujanje 
participativne demokracije in povečanje državljanskega udejstvovanja; poudarja, da je 
nujna popolna dostopnost institucij EU in vsebine njihovih politik, med drugim z 
digitalnimi sredstvi in za invalide;

16. poudarja pomen pravice vsakega državljana Unije ter vseh fizičnih ali pravnih oseb s 
prebivališčem ali statutarnim sedežem v eni od držav članic, da v skladu s členom 24 in 
228 PDEU naslavljajo na Evropskega varuha človekovih pravic pritožbe glede 
nepravilnosti pri dejavnostih institucij EU, zlasti v zvezi s pravico do dostopa do javnih 
dokumentov; poziva, naj institucije EU in države članice vse državljane Unije bolje 
ozaveščajo o tej pravici; ugotavlja, da je dostop državljanov do odprte, učinkovite in 
neodvisne evropske uprave še vedno bistvenega pomena za učinkovito uveljavljanje te 
pravice v skladu s členom 41 listine o temeljnih pravicah; ponovno opozarja na člen 1 
PEU, ki določa, da morajo biti državljani čim bolje vključeni v sprejemanje odločitev; 
opozarja na odločilen prispevek urada evropskega varuha človekovih pravic k večji 
skupni preglednosti in odprtosti postopkov odločanja in sprejemanja zakonodaje EU, s 
čimer podpira dejavno udeležbo državljanov Unije v njih in njihovemu večjemu 
zaupanju; pri tem v celoti podpira priporočila varuhinje človekovih pravic glede 
strateške preiskave OI/2/2017 o preglednosti zakonodajnih razprav v pripravljalnih 
telesih Sveta EU;

17. predlaga revizijo Uredbe 1049/20011 o dostopu do dokumentov, da bi državljani EU in 
njena civilna družba to pravico lažje uživali;

18. je trdno prepričan, da je preglednost ključna sestavina pravne države, pri čemer 
zagotovitev, da se upošteva v celotnem zakonodajnem postopku, vpliva na učinkovito 
uresničevanje pravice do glasovanja, pravice biti voljen in drugih pravic, kot je pravica 
do izražanja ter zlasti vidik te pravice, ki se nanaša na svobodo govora in pravico do 
informacij; meni tudi, da je treba za vzpostavitev dejavnega evropskega državljanstva 
ustvariti prostor za javni nadzor, pregled in vrednotenje postopka ter možnost 
oporekanja rezultatom; poudarja, da bi to prispevalo k postopnemu seznanjanju 
državljanov z osnovnimi pojmi zakonodajnega postopka in spodbujalo participativne 
vidike demokratičnega življenja v Uniji;

19. meni, da je večjezičnost v institucijah in pri njihovi komunikaciji z državljani 
pomemben vidik za okrepitev pojma državljanstva EU; poziva, da si je treba bolj 
prizadevati za čim večjo razpoložljivost uradnih dokumentov v več kot treh delovnih
jezikih;

20. spodbuja države članice, naj v svojih učnih načrtih povečajo pomen politične vzgoje o 
zadevah EU, med drugim o pravicah državljanov EU, ter skladno s tem prilagodijo 
usposabljanje učiteljev;

21. ugotavlja, da obstaja povezava med pravicami iz državljanstva Unije in evropskim 

                                               
1 Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do 
dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, UL L 145, 31.5. 2001, str. 43.
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stebrom socialnih pravic; poudarja, da je mogoče pravico do prostega gibanja in dela v 
Uniji podpreti le z nadaljnjimi zakonodajnimi ukrepi, ki bodo zagotavljali enake 
možnosti in dostop do trga dela, pravične delovne pogoje ter socialno zaščito in 
vključevanje po vsej EU; poziva Komisijo, naj s konkretnimi ukrepi poskrbi za 
nadaljnje izvajanje evropskega stebra socialnih pravic; poziva države članice, naj v 
celoti in učinkovito izvajajo Uredbo (ES) št. 987/20091 o določitvi podrobnih pravil za 
izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti, da bi 
zagotovile prenosljivost pravic iz socialnega varstva (npr. državnih pokojnin, 
zdravstvenega zavarovanja, nadomestil za brezposelnost in družinskih prejemkov);

22. poudarja, da je treba opustiti varčevalne ukrepe ter sprejeti učinkovite in dosledne 
politike na ravni EU, da bi se zagotovili polna zaposlenost in ustrezno socialno varstvo, 
najvišje ravni izobraževanja in usposabljanja ter najvišja raven zaščite zdravja ljudi in 
varstva okolja;

23. obžaluje, da za nekatere države članice veljajo izvzetja za dele Pogodb, saj 
spodkopavajo pravice državljanov, ki naj bi bile po Pogodbah EU enake, in ustvarjajo 
dejanske razlike med njimi;

24. meni, da pomeni revizija pravnega okvira, ki ureja evropsko državljansko pobudo, 
priložnost za okrepitev udeležbe državljanov pri oblikovanju politik EU, da bi postal 
instrument manj birokratski, dostopnejši in učinkovitejši; poudarja, da mora Unija 
zagotoviti sredstva za ustrezno infrastrukturo in podporo za celotni postopek evropske 
državljanske pobude; opozarja, da morajo institucije EU posvetiti primerno pozornost 
državljanskim pobudam, kot je bilo poudarjeno v nedavni sodni praksi Sodišča (zadeva 
T-646/13, Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe proti 
Evropski komisiji); poudarja, da je treba oblikovati celovitejša pravila in boljšo prakso 
na področju političnega in pravnega ukrepanja po uspešnih evropskih državljanskih 
pobudah;

25. priznava, da se bo ob izstopu Združenega kraljestva iz EU prvič zgodilo, da bodo 
državljani EU ostali brez državljanstva EU ter z njim povezanih pravic, prednosti in 
zaščite; opozarja, da je treba po podelitvi državljanstva EU zagotoviti, da osebe, ki so 
izkoristile njegove prednosti, ne bodo čutile pravne negotovosti, ko se jim bo to 
državljanstvo odvzelo, zlasti proti njihovi volji, kot se dogaja med izstopom Združenega 
kraljestva iz Unije; poziva k zaščiti pravic državljanov s sporazumom, ki bi bil ločen od 
tekočih pogajanj o izstopu Združenega kraljestva iz EU in ne bi bil del političnega 
postopka, da bi bili zaščiteni tudi, če dogovor ne bo dosežen; proučuje možnost 
vseživljenjskega državljanstva EU ali oblike pridruženega državljanstva za osebe, ki jim 
je bilo državljanstvo EU odvzeto;

26. meni, da bi bilo treba storitev SOLVIT bolje vključiti, da pa bi postala učinkovitejša, bi 
morala obsegati dodatne pristojnosti za obravnavo vprašanj, povezanih s pravicami do 
prostega gibanja, vključno s pravico do vstopa, in vprašanj prebivanja in diskriminacije 
še pred uporabo pravnih ali upravnih sredstev, s čimer bi prihranili čas, državljanom pa 
zahteve po pravnem varstvu ter zagotovili pravočasno reševanje njihovih težav;

27. meni, da so programi za državljanstvo EU, kot sta Erasmus+ ali Evropa za državljane, 

                                               
1 UL L 284, 30.10.2009, str. 1.
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skupaj z drugimi pobudami, namenjenimi spodbujanju demokratične udeležbe v 
življenju v Uniji, kot je črpanje iz množic, ključni elementi, ki jih je treba v prihodnjem 
večletnem finančnem okviru obnoviti in okrepiti;

28. meni, da je listina o temeljnih pravicah, ki je del Lizbonske pogodbe, simbolično in 
vsebinsko najpomembnejši pravni akt za oblikovanje državljanstva EU; obžaluje, da se 
zaradi svojega člena 51 in njegove ponavljajoče se ozke razlage pogosto ne uporablja;

29. meni, da kljub prizadevanjem evropskih institucij v številnih državah članicah še vedno 
ni ozaveščanja o pravicah, kar dokazuje, da je to najpomembnejša ovira za polno 
uživanje pravic, ki izhajajo iz statusa državljana EU;

30. poudarja, da okvira pravic in obveznosti, ki izhajajo iz državljanstva Unije, ni mogoče 
neutemeljeno omejiti;

31. poziva države članice, naj državljane Evropske unije bolje seznanijo z njihovimi 
pravicami in dolžnostmi ter prispevajo k temu, da bodo te pravice v enaki meri 
spoštovane tako v matični državi kot v drugih državah članicah;

32. opozarja, da je že v Lizbonski pogodbi predviden postopek za njeno revizijo, kot določa 
člen 48 PEU; poudarja, da je to uporabno orodje za nadaljnjo razširitev možnosti 
državljanstva EU; ugotavlja, da je od zadnje revizije Pogodbe minilo deset let, kar je 
eno od najdaljših obdobij brez pregledov v zadnjih desetletjih; meni, da izstop 
Združenega kraljestva iz EU jasno upravičuje za nov postopek revizije in je zanj 
edinstvena priložnost; predlaga, da se v ta namen skliče nova evropska konvencija.
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