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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 bodo okrepljeni demokratični nadzor in spremljanje politik Unije na eni 
strani ter širše pravice državljanov EU na drugi poleg znatnega institucionalnega 
napredka, ki ga vsebujejo nove pogodbe, prinesli vidne prednosti za državljane EU;

2. opozarja, da je postopek za peticije, ki se je ohranil v novi pogodbi, pomemben, saj 
Evropejcem omogoča, da kot posamezniki ali prek prostovoljnih združenj dejavno 
sodelujejo pri razvoju Unije; poudarja, da njihovo sodelovanje lahko vključuje usmerjanje 
pozornosti Parlamenta na primere, ko države članice nepravilno izvajajo zakonodajo EU, 
opozarjanje Parlamenta na pomanjkljivosti v veljavni zakonodaji EU ter ugovarjanje 
morebitnemu nespoštovanju temeljnih pravic državljanov ali prebivalcev EU;

3. poudarja, da ima Odbor za peticije pri tem pomembno vlogo in odgovornost, ter da je 
treba pridobiti polno in učinkovito sodelovanje vseh institucij in organov EU, vseh držav 
članic in regionalnih ter lokalnih oblasti, da bodo v duhu lizbonske pogodbe odgovarjali in 
obravnavali pomisleke državljanov EU;

4. ugotavlja, da člen 11 pogodbe o Evropski uniji, kakor je bil spremenjen z lizbonsko 
pogodbo, državljanom EU nudi nove priložnosti s t.i. „državljansko pobudo“, s katero 
lahko najmanj milijon državljanov iz več kot ene države članice Komisijo pozove, naj 
pripravi nov zakonodajni akt, ki je potreben za izvajanje pogodb;

5. se obvezuje, da bo naredil vse potrebno, da bo uredba, ki bo sprejeta za izvajanje 
„državljanske pobude“, določala jasne, enostavne in za uporabnika prijazne pogoje za 
izvajanje te državljanske pravice; meni, da bi moral biti Odbor za peticije polno vključen 
v pobude državljanov in da bi lahko deloval kot platforma za spodbujanje posameznih 
pobud ter same pravice do dajanja pobud, obenem pa priznava, da je Komisija edina 
naslovnica pobud državljanov; meni, da je treba v izvedbeni uredbi predvideti mehanizme, 
ki bodo Parlamentu omogočali, da sprejema stališča do teh pobud, ali da se, če je ustrezno, 
zanje zavzame; 

6. ugotavlja, da lahko državljani že zdaj s peticijo zahtevajo, da Parlament v skladu s členom 
192 Pogodbe ES uresniči svojo pravico zakonodajne pobude, ter da državljanom nič ne 
preprečuje, če se tako odločijo, da isto zahtevo za evropski akt naslovijo na Evropsko 
komisijo, in sicer v obliki pobude državljanov, na Evropski parlament pa v obliki peticije;

7. meni, da mora Parlament pregledati, kako lahko pripravi ustrezne postopke za spremljanje 
in podpiranje pobud državljanov, ter je prepričan, da bi moral imeti Odbor za peticije 
ključno vlogo pri teh postopkih, saj ima že veliko izkušenj z obravnavo vprašanj, ki so za 
državljane pomembna;

8. pozdravlja razglas Listine o temeljnih pravicah in priznavanje v njej zapisanih pravic, 
svoboščin in načel za vse državljane EU, zlasti različnih pravic glede življenja, 
človekovega dostojanstva, enakosti, pravičnosti, svobode in zasebne lastnine; sklene, da 
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bo z drugimi institucijami razjasnil, da neposredna uporaba listine v zvezi z ukrepi držav 
članic ni neupravičeno omejena s široko razlago omejitev, ki jih v zvezi s tem določajo 
horizontalni členi listine, zlasti njen člen 51, ki zahteva, da države članice določbe listine 
uporabljalo le, kadar izvajajo pravo Skupnosti. 

9. ugotavlja, da bosta okrepljeni status Listine o temeljnih pravicah ter vse širši obseg 
dejavnosti, ki so lahko predmet postopkov za ugotavljanje kršitev, zlasti na področju 
pravosodja in notranjih zadev, neposredno vplivala na delo Odbora za peticije, kadar bo ta 
izvajal parlamentarni nadzor v imenu državljanov;

10. ugotavlja, da sta vključitev pravne podlage za dobro upravljanje v člen 298 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije in sprejetje predpisov za izvajanje tega člena, odgovor na 
dolgoletno pozivanje evropskega varuha človekovih pravic in Evropskega parlamenta k 
skupnemu sistemu upravnega prava, ki bi urejalo evropske administrativne zadeve, ter 
poziva, da se Odbor za peticije v celoti vključi v postopek sprejemanja tovrstnih 
predpisov.
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