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Evropska državljanska pobuda
Lizbonska pogodba predvideva uvedbo evropske državljanske pobude (European Citizens’ 
Initiative - ECI). S tem pogodba vsebuje pomembno novost na področju evropskega 
ustavnega prava, ki jo je sicer prvotno pripravila Evropska konvencija v tesnem sodelovanju z 
nevladnimi organizacijami in je bila šele po dolgotrajni razpravi vključena v osnutek ustave 
Konvencije. Evropska državljanska pobuda je popolnoma novo orodje za krepitev 
demokracije v Evropski uniji in prvi korak k razvoju neposredne demokracije na 
nadnacionalni ravni. Njena uvedba pa bi dolgoročno lahko prispevala k oblikovanju evropske 
javnosti.

Pravna podlaga za evropsko državljansko pobudo sta člen 11(4) prihodnje Pogodbe o 
Evropski uniji in člen 24(1) prihodnje Pogodbe o delovanju Evropske unije. Pogoji in 
postopki, ki bodo zanjo veljali, bodo določeni z uredbo, sprejeto po rednem zakonodajnem 
postopku.

I. Splošne zadeve

§ 1. Kaj je evropska državljanska pobuda?

Ko bo začela veljati lizbonska pogodba, bosta vse zakonodajne akte Evropske unije, bodisi v 
obliki uredbe, direktive ali sklepa, sprejemala Evropski parlament in Svet skupaj, in sicer na 
podlagi predloga Komisije, prim. člen 289 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Pravni akti 
Unije se torej praviloma sprejemajo le na predlog Komisije, prim. člen 17(2) Pogodbe EU 
(nova različica).

Države članice so že ob ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti leta 1957 predvidevale, 
da lahko Svet od Komisije zahteva,„da zanj pripravi vse študije, ki so po njegovem mnenju 
potrebne za doseganje skupnih ciljev, in da mu predloži ustrezne predloge“ (prim. člen 152 
Pogodbe EGS, sedaj člen 208 Pogodbe ES, bodoči člen 241 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije), 35 let kasneje pa so z maastrichtsko pogodbo in uvedbo postopka soodločanja končno 
tudi Evropskemu parlamentu zagotovile možnost, da od Komisije zahteva predložitev 
zakonodajnih predlogov (prim. člen 192 sedanje Pogodbe ES, člen 225 prihodnje Pogodbe 
EU).

Pravico do te zahteve, ki jo sedaj že imata obe zakonodajni instituciji, bi v prihodnje z 
evropsko državljansko pobudo dobili tudi državljanke in državljani Unije. „Najmanj milijon 
državljanov Unije iz večjega števila držav članic lahko s svojo pobudo Evropsko komisijo 
pozove, da v okviru svojih pristojnosti predloži ustrezen predlog v zadevah, za katere 
državljani menijo, da je za izvajanje Pogodb treba sprejeti pravni akt Unije.“ S tem bodo 
državljani Unije prvič neposredno vključeni v evropski zakonodajni postopek. S pravico do 
sodelovanja pri evropski državljanski pobudi bodo glede pravice do zahteve po predložitvi 
zakonodajnih predlogov enakovredni obema zakonodajnima institucijama.

§ 2. O vsebini pravice do državljanske pobude
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V skladu s členom 11(4) Pogodbe EU (nove različice) se lahko državljani Unije odločijo za 
državljansko pobudo. Namen te določbe, kot posebne izpeljave pravice do demokratičnega 
sodelovanja v skladu s členom 10(3) Pogodbe EU (nova različica), je utemeljiti osebne 
pravice državljanov Unije do sodelovanja pri evropski državljanski pobudi, pri tem pa vsebina 
te pravice ni podrobneje opredeljena. Določa tudi, da je treba sprejeti uredbe o pogojih in
postopkih, ki za takšno državljansko pobudo veljajo. Tako naloga uredbe ni zgolj v tem, da 
institut evropske državljanske pobude začne delovati, ampak mora tudi podrobneje opredeliti 
razne elemente pravice do sodelovanja pri državljanski pobudi iz Pogodbe.

Državljani EU lahko pri državljanski pobudi sodelujejo na dva različna načina: pobudo lahko 
organizirajo, lahko pa jo podprejo. Organizacija evropske državljanske pobude vključuje 
prijavo Komisiji, zbiranje izjav podpore državljanov EU, vložitev pobude Komisiji in tudi 
predstavitev zahtev pobude Komisiji pred kolegijem komisarjev. Podporo evropski 
državljanski pobudi oseba izrazi z ustrezno izjavo, da se strinja z vsebino pobude in podpira z 
njo povezano zahtevo Komisiji. Pravica do sodelovanja pri državljanski pobudi vključuje 
pravico do njene organizacije in podpore.

Te pravice državljanom EU omogočajo, da nasprotujejo vsem ukrepom institucij EU in držav 
članic, ki prepovedujejo, preprečujejo ali otežujejo uveljavljanje pravice do državljanske 
pobude. Zato imajo poleg tega pravico do uvedbe postopka za dejansko uveljavljanje teh 
pravic. Ko organizatorji državljansko pobudo uspešno vložijo, dobijo – kar je treba v uredbi 
nujno pojasniti – individualno iztožljivo pravico, da kolegiju komisarjev pojasnijo njeno 
vsebino, prav tako pa tudi pravico do utemeljenega odgovora kolegija v zvezi s to zadevo. V 
celotnem postopku evropske državljanske pobude je treba zagotoviti predvsem spoštovanje 
temeljnih pravic do enakega obravnavanja in učinkovitega pravnega varstva.

§ 3. O razlikovanju med evropsko državljansko pobudo in peticijo Evropskemu 
parlamentu

Glede na člen 24(2) skupaj s členom 227 Pogodbe o delovanju EU (sedaj člen 21(1) skupaj s 
členom 194 sedanje Pogodbe ES) kot tudi na člen 44 Listine o temeljnih pravicah EU imajo 
vsi državljani Unije in vse fizične ali pravne osebe s prebivališčem ali statutarnim sedežem v 
Uniji pravico, da na Evropski parlament naslovijo peticijo. Pravica do sodelovanja pri 
državljanski pobudi v skladu s členom 11(4) Pogodbe EU (nova različica) se torej dotika 
evropske pravice do peticije in jo dopolnjuje, vendar je ne nadomešča in ji ni enaka.

Izid obeh pravic, do državljanske pobude ali do peticije, pa je lahko podoben; tako lahko obe 
pod določenimi pogoji na pobudo večje skupine ljudi privedeta do sprejema pravnega akta 
Evropske unije. Se pa razlikujeta v osnovi glede na njuno funkcijo in skladno s tem glede 
naslovnika in pogojev.

Očitna je že razlika v naslovniku. Medtem ko je peticija naslovljena na Evropski parlament, je 
državljanska pobuda naslovljena na Komisijo. Pravica do evropske peticije nagovarja 
neposredno državljane Unije kot neposredno ali posredno podvržene pristojnosti Evropske 
unije ter jim nudi možnost, da se kot takšni neposredno obrnejo na Evropski parlament, da ga 
kot neposredno izvoljenega predstavnika interesov državljanov obvestijo o določenih 
okoliščinah in tako zahtevajo spremembo takšnih okoliščin. Nasprotno pa državljani Unije z 
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državljansko pobudo prvič neposredno sodelujejo pri izvajanju pristojnosti Evropske unije, s 
tem ko jim omogoča, da kakor Svet in Evropski parlament od Komisije zahtevajo predložitev 
zakonodajnega predloga.

Posledično so tudi pogoji obeh pravnih institutov različni. Tako je pravica do peticije omejena 
na zadeve, ki osebo, ki je naslovila peticijo, neposredno zadevajo, medtem ko takšna omejitev 
ne velja, niti ne bi bila smiselna za sodelujoče v evropski državljanski pobudi. Nasprotno pa 
se od udeležencev evropske državljanske pobude pričakuje, da spodbujajo evropski splošni 
interes in ravnajo v skladu z evropskim pravom, kot to velja za vse osebe, ki izvršujejo 
evropske pristojnosti. Prav slednje po drugi strani ni pogoj za peticijo.

Pri oblikovanju pogojev in postopkov, ki veljajo za evropsko državljansko pobudo, je mogoče 
vsekakor upoštevati podobnosti s peticijo, naslovljeno na Evropski parlament. Vendar pa 
nikakor ni dopustno zabrisati vsebinske razlike med njima.
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